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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Genel anlamda, “işi başka biri için yapan kuruluş” olarak tanımlanabilecek ajanslar,
her meslekte veya mesleki alanda olduğu gibi profesyonel iletişim alanının da vazgeçilmez
unsurlarıdır. Kuruluşlarda “Basın ve Halkla İlişkiler”, “Halkla İlişkiler” veya “Kurumsal
İletişim” adları altında yapılandırılan iletişimle ilgili çeşitli bölümler, çeşitli nedenlerle
dışarıdan hizmet alınan bir dizi ajanstan destek sağlamaktadır. İletişimin bugünkü anlamda
yapılanmaya başladığı 19. yüzyıldan itibaren bugüne kadar, çeşitli reklam ve halkla ilişkiler
ajansları, kuruluşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle pazarlama kavramının iş
dünyasında gelişmeye başladığı dönemlerde daha önemli hâle gelen ajanslar, bugün, sadece
pazarlama alanında değil aynı zamanda itibar yönetimi, kriz iletişimi, konu iletişimi, marka
yönetimi vb birçok ilgili konuda kuruluşların iş birliği yaptığı işletmeler olarak önemlerini
sürdürmektedir.
Zaman içinde ortaya çıkan çeşitli iletişim, pazarlama, satış vb ihtiyaçlar nedeniyle
ajansların yapıları, çeşitleri ve verdiği hizmetler de çeşitlilik göstermiştir. Bu çalışma
kapsamında, bu çeşitlenen ajans dünyasının başından bu yana üyesi olan halkla ilişkiler
ajansları ve reklam ajansları ele alınacaktır. Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının, tanımları,
tarihî gelişimi, tipleri, organizasyonel yapıları, görevleri ve işlevleri incelenecektir.
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KISALTMALAR

1

YAZAR NOTU

2

1. AJANS KAVRAMI VE TÜRLERİ

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Ajans Kavramı

1.2.

Ajansların İşlevleri ve Nitelikleri

1.3.

Pazarlama İletişimi Alanında Uzmanlaşmış Ajans Türleri

4

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
gerekir?
3)

Ajans nedir?
Bir oluşumun ajans olarak adlandırılabilmesi için hangi niteliklere sahip olması
Pazarlama iletişiminde uzmanlaşan başlıca ajans türleri nelerdir?

5

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ajans kavramını bilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Ajansların yaptıkları işleri
ve niteliklerini
açıklayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Profesyonel iletişim alanında Konunun ayrıntılı olarak
çalışan başlıca ajansların
çalışılması ve güncel
türlerini ve ilgili bilgileri
örneklerin incelenmesi
açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Ajans

7

Giriş
Günümüzün iş dünyası, aynı zamanda iş süreçleri içinde çeşitli farklı ayrıntılara sahip
alanlarla ilgili ortaya çıkan uzmanlıkların da tarihidir. Çeşitli kuruluşlar, bünyelerinde bu tipte
farklılaşan uzmanlıklara sahip kişileri istihdam ederler. Bunun yanı sıra, firmalar belli bir
konuda uzmanlaşmış kişiler veya firmalardan da, “dış kaynak kullanımı” adı altında çeşitli
hizmetler alabilirler. Ajanslar, dışarıdan hizmet satın alınan bu firma tipine örnektir.
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1.1.

Ajans Kavramı

Ajans kavramı kelime anlamı ile İngilizce “agency” teriminin karşılığıdır. “Agency”
(eɪdʒənsɪ), Latince “etkili ve güçlü” anlamına gelen “agentem” sıfatından ve “eylemde
bulunmak” ve “yapmak” anlamına gelen “agere” filinin kökünden türemiştir. Orta Dönem
Latincesindeki “agentia”dan gelen agency, ”yapmak, eyleme geçmek” anlamına gelen “ag”
ile “nitelik ve durum anlamına gelen “entia” (ency) son ekininin birleşiminden oluşur
(Dictionary.com, 2015). Genel anlamda, “işi başka biri için yapan kuruluş” anlamında
kullanılmaktadır (Online Etymology Dictionary, 2015). Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
ajanslar söz konusu olduğunda başka bir deyişle örneğin herhangi bir turizm ajansı, casting
ajansı, halkla ilişkiler ajansı veya herhangi bir kalkınma ajansından bahsettiğimizde, hep
başka birileri veya başka kurumlar adına işi yürüten uzmanların bir araya geldiği
kuruluşlardan bahsederiz.
Bu ders kapsamında bizi asıl ilgilendiren profesyonel iletişim alanındaki ajanslara
odaklanırsak, şöyle bir tanım yapabiliriz:
Ajans, kâr amacı güden veya gütmeyen herhangi bir kuruluşun “iletişim ihtiyaçlarını”
sahip olduğu “uzmanlık” ve “yetişmiş insan kaynağı” ile karşılamaya yönelik olarak, onun
vereceği yetkiyle onun adına strateji üretme, planlama, üretim, satın alma, yayınlama,
ölçümleme ve raporlama gibi fonksiyonları üstlenen ve bu yolla kazanç sağlayan “dış
kaynaklı” (taşeron, outsource) şirkettir.

1.2.

Ajans Ne İş Yapar? Nitelikleri Nelerdir?

Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak, genel anlamda ajansın ne iş yaptığı veya başka bir
deyişle, ajansların hizmet verirken sahip olması gereken nitelikler şu şekilde sıralanabilir:
İletişim ihtiyacı:
Bir kuruluşun kamusal alana çıktığı tüm vesilelerde belli sıklıklarda ve yoğunlukta
iletişim kurmaya, bu iletişimi yönetmeye ihtiyaç duyar. Ajans, kuruluşların iletişimle ilgili bu
ihtiyaçlarını karşılar.
Uzmanlık:
Ajanslar kuruluşların iletişim ihtiyaçlarını, bu alandaki uzmanlıklarına paralel olarak
karşılamaktadır. Bu nedenle, iletişim alanındaki ajansların önemli ayırıcı özelliklerinden biri,
iletişim alanındaki hem düşünsel hem de operasyonel uzmanlıklarıdır.
Yetişmiş insan kaynağı:
Ajanslar sahip oldukları, belirli uzmanlık alanlarındaki yetişmiş, uzman insan
kaynaklarıyla iletişim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Her kurumda olduğu gibi iletişim
alanındaki ajansların ana varlığını, hizmet verdikleri kurumlarda bulunmayan uzman kadroları
oluşturmaktadır.
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Strateji üretme, planlama (entelektüel sermaye):
Ajanslar, iletişimle ilgili veya iletişime konu olacak hususlarda analiz yapma, yapılan
analize uygun iletişim stratejileri geliştirme, bu stratejileri uygulama ve uygulamaların
bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini kapsayan bir prensiple çalışmaktadır / hizmet
vermektedir. Bu nedenle, ajanslar, hizmet verdikleri kurumlarda, bilançoda tam olarak
gösterilemeyen ancak kuruluşun gerçek değerini yansıtan, akla ve bilgiye dayalı görünmeyen
nitelikteki varlıkları olarak tanımlanan “entelektüel sermaye”sine (Yıldız, 2010: 33) önemli
katkılarda bulunmaktadır.
Fikir:
Ajanslar, iletişimin hangi alanında faaliyet gösterirlerse göstersinler, sürekli olarak,
hizmet verdikleri kuruluşların iletişim ihtiyaçlarına uygun çözüm oluşturabilecek fikirleri
geliştirirler ve bu fikirlerin hizmet verdikleri kuruluş tarafından benimsenmesi ve uygulamaya
rıza göstermeleri için kuruluştaki ilgili karar vericileri ikna etmeye çalışırlar. Yani, ajanslarda
yapılan iş (özellikle iletişim alanında uzman ajanslarda), genel anlamda “müşteri için fikir
geliştirme” ve “müşteriyi bu fikre ikna etme” olarak tanımlanabilen iki ana platform üzerinde
yapılır ve ajansların bu iki platformda gerçekleştirdikleri performans, sürdürülebilirlikleri için
ciddi öneme sahiptir.
Sürekli ulaşılabilirlik taahhüdü:
Ajans, hizmet verdiği müşterisi için belirli bir uzmanlığa sahip bir ekip oluşturur ve bu
ekibin her üyesinin, müşterinin istediği her zaman ulaşılabilir olacağını taahhüt eder.
Çözüm odaklılık ve proaktif yaklaşım:
Ajanslar, hizmet verdikleri müşterilerinin kendilerine getirdiği iletişim sorunlarına
çözüm üretme taahhüdünü de verirler. Ajansların yaptığı her iş, herhangi bir soruna çözüm
getirme ve bu çözümü zamanında (hatta zamanı henüz gelmeden önce) geliştirme prensibine
dayanmaktadır. Ajanslar bu noktada özellikle sorun yönetimi konusunda yetkin olmalıdır.
Sorun yönetimi, kuruluşun eylemleriyle sosyal paydaşlarının beklentileri arasındaki farklılığı
kapamak için kullanılan bir süreçtir. “Sorun yönetimi” (issue management), bir kuruluşu ve
sosyal paydaşlarını etkilemesi muhtemel sorunları, meseleleri veya ortaya çıkan eğilimleri
önceden sezinlemek ve bunlara uygun eylemleri önceden planlamak ve gerçekleştirmek için
kullanılan formel yönetim metodudur (Okay ve Okay, 2007: 336). Ajanslar da bu konuda son
derece yetkin olmalıdır. Ajanslar kuruluş için sorunlara neden olabilecek tüm gelişmeleri
izler, kuruluşu haberdar eder ve bu sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.

1.3.
Türleri

Pazarlama İletişimi Alanında Uzmanlaşmış Başlıca Ajans

Pazarlama iletişimi alanında uzmanlaşmış reklam ajansları ve halkla ilişkiler
ajanslarına ek olarak başlıca ajans türlerinden bazıları, kabaca aşağıdaki gibi sıralanabilmekte
(rv.org.tr, 2015) ve tanımlanmaktadır (Bu dersin ana konusunu oluşturan reklam ajansı ve
10

halkla ilişkiler ajansının tanımları dersin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarıyla verilecektir):
Medya Ajansı:
Medya ajansları şirketlere reklamlarını nasıl ve nerede yayınlamaları hususunda ve
kamuoyuna kendileriyle ilgili olumlu bir imajı nasıl sunacaklarıyla ilgili danışmanlık hizmeti
vermektedir. Bu tip ajanslar öncelikle reklamcılık, halkla ilişkiler ve diğer medya yönetimi
tiplerinde hizmet sunmaktadır. Medya ajansları, daha önceleri medya satın alma sürecini
yöneten ana akım reklam ajanslarından ayrılarak, medya alanı işlemlerinin daha etkili bir
şekilde yapılmasını sağlamak üzere uzmanlaşmış münferit ajanslar olarak hizmet vermeye
başlamıştır. Medya ajansı, pazarlama mesajının müşterilere hitap etmesini, doğru mecrada
yer almasını ve reklam verenin mümkün olan en makul ücreti ödemesini sağlamayı
hedeflemektedir (en.wikipedia.org, 2015).
Medya ajansı türleri şunlardır (Aktuğlu vd, 2007: 169-170):

Bağımsız medya ajansları: Bir yaratıcı reklam ajansına bağlı olmaksızın
kurulmuş, sadece medya planlama ve satın alma hizmetleri sunan ajanslardır.

Bir yaratıcı ajansa bağlı medya ajansları: Bağlı oldukları yaratıcı reklam
ajansının müşterilerinin medya işlerini yapan ajanslardır.

Kurum içi medya ajansları: Kuruluşların sadece kendilerine medya planlama
ve satın alma hizmeti sağlamak için kurduğu medya ajanslarıdır. Ajansın kuruluşu, ürünleri,
markayı, tüketicileri daha iyi tanıması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi için böyle bir yola
başvurulmaktadır.

ajansıdır.

: Tam hizmet reklam ajansı içinde ayrı bir departman olarak kurulan medya

Dijital Pazarlama Ajansı:
Dijital pazarlama ürün ve hizmetlerin, müşterilere ulaşmak için dijital teknolojilerin
kullanılması yoluyla, hedefe dönük, ölçülebilir ve karşılıklı etkileşimli pazarlanması
yöntemidir. Bu işlevi yerine getiren ajanslar da dijital pazarlama ajansı olarak
adlandırılmaktadır. Dijital pazarlama ajansları arama motoru optimizasyonu, arama motoru
pazarlaması, içerik pazarlaması, içerik otomasyonu, kampanya pazarlaması ve e-ticaret
pazarlaması gibi faaliyetleri yerine getirmektedir. (en.wikipedia.org, 2015).
Pazar Araştırma Şirketleri:
Sosyal ve kamuoyu araştırmasını içeren pazar araştırması, karar verme sürecini
desteklemek veya derinlemesine enformasyon elde etmek amacıyla, bireyler veya kuruluşlar
hakkındaki bilgilerin, uygulamalı bilimlerin istatistiki ve analitik yöntemleri / teknikleri
kullanarak sistematik olarak toplanması ve yorumlanmasıdır (esomar.org, 2015). Bu bilgi
toplama ve yorumlama faaliyetinde uzmanlaşmış firmalar da pazar araştırma şirketi olarak
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adlandırılmaktadır.
Açıkhava Reklam Şirketi:
Müşterilere evlerinin dışında, transit geçtikleri veya bekledikleri sırada veya belli bir
ticari yerleşimdeyken ulaşan reklamlar olarak tanımlanan (en.wikipedia.org, 2015) açıkhava
reklamlarının tasarımı, planlaması veya medya satın alması konusunda faaliyet gösteren
şirketlerdir (oaaa.org, 2015). Açıkhava Reklamcıları Derneği ise web sitesinde, açıkhava
reklam üreticisini, “müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal
kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da
tümünü veren firma” olarak tanımlamıştır (ared.org.tr, 2015).
Prodüksiyon Şirketi:
Prodüksiyon firması, sahne sanatları, yeni medya sanatları, film, televizyon, radyo ve
video alanındaki işler için fiziki temel sunan firmadır. (en.wikipedia.org, 2015).

Şekil 1: Pazarlama İletişimi Alanında Hizmet Veren Ajanslar
(http://www.rv.org.tr/content/pdf/rv_markalasma_sureci.pdf)
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Doğrudan Pazarlama Ajansı:
Doğrudan pazarlama, reklamcılığın, işletmeleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları
doğrudan müşteriyle iletişime geçmesini sağlayan, kanaldan bağımsız bir şeklidir. Doğrudan
pazarlama; cep telefonu mesajları, e-posta, interaktif müşteri web siteleri, çevrimiçi görüntülü
reklamlar, veri tabanı pazarlaması, broşürler, katalog dağıtımı, vb reklamcılık tekniklerini
kullanmaktadır (en.wikipedia.org, 2015). Kuruluşlara bu tekniklerin kullanılmasıyla ilgili
uygulamaları ve fikirleri sağlayan ajanslara da doğrudan pazarlama ajansı denir.
Post Prodüksiyon Şirketleri:
Post prodüksiyon film yapımı, video prodüksiyonu ve fotoğrafçılık sürecinin bir
parçasıdır. Film, televizyon programı, radyo programı, reklam çekimleri, ses kayıtları ve
dijital sanat yapımlarında gerçekleştirilen bir aşamadır. Post prodüksiyon, reklam filmleri de
dahil tüm bu ürünlerin çekimi ve kaydının alınmasından sonraki tüm prodüksiyon aşamalarını
içeren süreci ifade etmektedir (en.wikipedia.org, 2015). Post prodüksiyon şirketleri de
prodüksiyon sonrası tüm bu aşamalar konusunda uzmanlığını ve hizmetleri sunan ajans
tipidir.
Çizgi Altı Ajansları:
Çizgi altı reklamlar, komisyonsuz ve kitlesel olmayan araçlarda yayınlanan reklamları
içermektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında yer alan, ambalaj tasarımı, doğrudan
postalama, broşür hazırlama, afiş tasarımı, promosyon geliştirme gibi faaliyetler çizgi altına
giren, bu konuda uzman ajanslarca komisyon yerine belirli bir ücret karşılığında
gerçekleştirilen işlerdendir (Hızal, 2005: 108). Kuruluşlara bu tip hizmetleri veren ajanslar,
çizgi altı ajanslar olarak adlandırılmaktadır.
Pazarlama iletişiminin farklı alanlarında uzmanlaşan diğer ajanslar da aşağıdaki gibi
sıralanabilir:


Etkinlik Pazarlama Ajansı



Market İçi Etkinlikleri Ajansı



Satış Promosyon Ajansı



Tasarım Ofisleri



Sergi, Fuar Stant Yapımcıları

Öte yandan dijital teknolojilerde meydana gelen gelişim, bu alanda yeni ajans
tiplerinin doğmasına nedne olmuştur. Bu yeni ajans tiplerini de kısaca aşağıdaki gibi
açıklanabilir (Gürel, Fırlar, Fırlar, 2015: 103-104):
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Mobil Pazarlama Ajansları:
Mobil pazarlama, reklam malzemelerinin tüketicilere mobil cihazlar üzerinden
sunulmasıdır. Bu alanda kuruluşlara hizmet veren ajanslara da mobil pazarlama ajansları
denir. Bu alanda mobil olmanın etkisi ön plandadır ve bu durum da son derece ileri düzeyde
teknik bilgi, ekipman ve altyapı sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu pazarlama alanı, katılımcı
kazanma oranı (acquisition rate), oyun reklamlar (advergaming), satış ortaklığı (affiliate
marketing), hücre yayını (cell broadcast), tıkla ara (click-to-call), bin gösterim başı maliyet
(cost per mile), WAP portalı ve bir dizi daha kavramı içermektedir. Mobil pazarlama
kampanyalarının bütünleşik pazarlama iletişiminin gerektirdiği gibi diğer kampanyalarla eş
zamanlı olarak kullanımının, mobil kampanyaların etkinlikliğini artıracağı beklenmelidir. Bu
bağlamda, oyun reklamlar gibi bazı spesifik uygulamalar, son zamanlarda ön plana çıkmıştır.
Bu uygulamaların en önemli avantajı, tüketiciler ile, onlar farkında olmadan, reklamlar
arasında bir bağ kurmasıdır.
Sosyal Medya Ajansları:
Şirketlerin ve/veya markalar, iletişim stratejilerinin önemli bir parçası olarak bu
ajanslardan faydalanmaktadır. Sosyal ağların dünya çapında çok popüler olmasıyla, bu tip
ajanslar da birer ikişer kurulmuşlardır. İnsanların sınırları belirlenmiş bir sistem içinde
kamusal veya yarı kamusal profil oluşturmasına izin veren tüm web tabanlı hizmetler,
kullanıcıların temas hâlinde olduğu diğer kullanıcıların listelerini de kullanıma sunar. Bu
kullanıcılar da sistem içinde görüntülenen takipçileri görebilirler.
SEM ve SEO Ajansları:
Arama Motoru Pazarlaması anlamına gelen SEM (search engine marketing), bir
internet sayfasının arama sonuçlarına ilan yerleştirerek bir siteye daha fazla trafik çekme
sürecini içermektedir. Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelen SEO (Search Engine
Optimization) ise bir web sitesinin serbest arama sonuçlarının sıralamasını daha üst sıralara
taşıma sürecidir. Arama Motoru Pazarlaması hizmetleri veren firmalar SEM ajanslar; Arama
Motoru Optimizasyonu hizmetleri veren firmalar ise SEO ajanslar olarak adlamdırılmaktadır.
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Uygulamalar

15

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ajans kavramını, ajansların özellikleri ve niteliklerini öğrendik. Pazarlama
iletişiminin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış ajans tiplerini kavramaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)

Ajans kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)

Finans işleriyle uğraşan departmanı ifade eder.

b)

Başka kuruluşun içindeki bir birim yerine kullanılır.

c)

Genel olarak, “işi başka biri için yapan kuruluş” anlamına gelir.

d)

Başka şirketlere borç veren kuruluş demektir.

e)

Pazarlamanın 5 unsurundan birini gösterir.

2)
Ajans kelimesinin kökenini oluşturan Latince “agere” fiili hangi anlama
gelmektedir?
a)

Söylemek

b)

Küçültmek

c)

Büyütmek

d)

Eylemde bulunmak

e)

Ayağa kalkmak

3)

Aşağıdakilerden hangisinde, “ajans”ın tam bir tanımı verilmektedir?

a)
Ajans, bir ticari kuruluşa yetişmiş insan kaynağıyla hizmet veren, bu yolla
kazanç sağlayan taşeron şirkettir.
b)
Ajans, bir ticari kuruluşun “iletişim ihtiyaçlarını” karşılamaya yönelik olarak,
aldığı yetkiyle onun adına pazarlama yapma fonksiyonunu üstlenen, bu yolla kazanç sağlayan
dış kaynaklı şirkettir.
c)
Ajans, kâr amacı güden veya gütmeyen herhangi bir kuruluşun “iletişim
ihtiyaçlarını” sahip olduğu “uzmanlık” ve yetişmiş insan kaynağı ile karşılamaya yönelik
olarak, onun vereceği yetkiyle onun adına strateji üretme, planlama, üretim, satın alma,
yayınlama, ölçümleme ve raporlama gibi fonksiyonları üstlenen ve bu yolla kazanç sağlayan
“dış kaynaklı” şirkettir.
d)
Ajans, bir kuruluştan aldığı yetkiyle strateji üretme, üretim ve yayınlama, gibi
fonksiyonları üstlenen ve bu yolla kazanç sağlayan outsource şirketidir.
e)
Ajans, bir ticari kuruluşun kayıtlarını tutan, yetişmiş insan kaynağıyla hizmet
veren, onun adına planlama fonksiyonunu üstlenen ve kazanç sağlayan planlama şirketidir.
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“Ajanslar, iletişimle ilgili veya iletişime konu olacak hususlarda analiz yapma,
yapılan analize uygun iletişim stratejileri geliştirme, bu stratejileri uygulama ve
uygulamaların bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini kapsayan bir prensiple çalışmaktadır.
Bu nedenle, ajanslar, hizmet verdikleri kurumlarda, bilançoda tam olarak gösterilemeyen
ancak kuruluşun gerçek değerini yansıtan, akla ve bilgiye dayalı görünmeyen nitelikteki
varlıkları olarak tanımlanan………................. önemli katkılarda bulunmaktadır”.
4)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Entelektüel sermaye

b)

Habitat

c)

Küresel bakış

d)

Entelektüel pazarlama

e)

Nakdi sermaye

5)
hangisidir?

Ajansların yetkin olmaları gereken “sorun yönetimi”nin tanımı aşağıdakilerden

a)
Bir kuruluşu ve sosyal paydaşlarını etkilemesi muhtemel sorunları, meseleleri
veya ortaya çıkan eğilimleri önceden sezinlemek ve bunlara uygun eylemleri önceden
planlamak ve gerçekleştirmekiçin kullanılan formel yönetim metodu
b)
Bir kuruluşu ve sosyal paydaşlarını etkileyen sorunları, meseleleri veya
eğilimleri takip etmek ve ortaya çıkınca bunlara uygun eylemler yapmayı içeren yönetim
c)
Bir kuruluşu ve sosyal paydaşlarını etkilemesi muhtemel sorunları çözmek ve
bunlara uygun eylemleri planlama yöntemi
d)

Bir kuruluş ve sosyal paydaşları arasında sorun çıkmasını engeleyen yönetim

e)

Bir kuruluş ve sosyal paydaşları arasında arabuluculuk yapma

süreci
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6)
Aşağıdakilerden hangisi, bir ajansın müşterisi olan kuruluşa hizmet verirken
sahip olması gereken niteliklerden biridir?
a)

Sürekli reaksiyoner bir tavır geliştirmek

b)

Çözüm odaklılık ve proaktif yaklaşım

c)

Zinde olmak

d)

Az kişi çalıştırmak

e)

Ar-Ge birimi kurmak

7)

Aşağıdakilerden hangisi “kurum içi medya ajansı”nın tanımını içermektedir?

a)
Medya planlama ve satın alma hizmeti sağlamak için kurulan çok ortaklı
medya ajansları
b)
Kuruluşların dışındaki şirketlere medya planlama hizmeti sunmak için kurulan
medya ajansları
c)

Kuruluşlara medya planlama kitleri pazarlayan ajanslar

d)
Kuruluşların sadece kendilerine medya planlama ve satın alma hizmeti
sağlamak için kurduğu medya ajansları
e)

Medya ilişkileri hizmeti sunan ajansların genel adı

8)

“Dijital pazarlama” ne demektir?

a)

Ürün ve hizmetlerin, dijital cihazlarla birlikte pazarlanması yöntemi

b)

Müşterilere ulaşmak için dijital cihazların ölçülebilir yöntemlerle pazarlanması

c)
Ürün ve hizmetlerin, müşterilere ulaşmak için dijital teknolojilerin kullanılması
yoluyla, hedefe dönük, ölçülebilir ve karşılıklı etkileşimli pazarlanması yöntemi
d)
Ürün ve hizmetlerin, müşterilere ulaşmak için, sürdürülebilir ve ölçülebilir
yöntemlerle pazarlanması
e)

Ürün ve hizmetlerin, internette satılması yöntemi
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Müşterilere evlerinin dışında, transit geçtikleri veya bekledikleri sırada veya
belli bir ticari yerleşimdeyken ulaşan reklamları hangi ajanslar hazırlamaktadır?
9)

a)

Casting ajansları

b)

Halkla ilişkiler ajansları

c)

Açık pazarlar

d)

Açıkhava reklam şirketleri

e)

Market içi etkinlikleri ajansı

10)

SEM ajanslarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İnternet sitesi tasarımı yapar.

b)
Bir internet sayfasının arama sonuçlarına ilan yerleştirerek bu siteye daha fazla
trafik çekme sürecini hazırlar ve yönetir.
c)
Bir internet sayfasının arama sonuçlarını kaydedip hazırladığı listeleri
pazarlamaktadır.
d)

E-ticaret sürecini yönetir, iletişimini sağlar.

e)
Bir web sitesinin serbest arama sonuçlarının sıralamasını daha üst sıralara
taşıma sürecini gerçekleştirir.
Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)c, 4)a, 5)a, 6)b, 7)d, 8)c, 9)d, 10)b
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2. HALKLA İLİŞKİLER AJANSI NEDİR VE NEDEN HALKLA
İLİŞKİLER AJANSIYLA ÇALIŞILIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Halkla İlişkiler Ajansı Tanımı

2.2.

Halkla İlişkiler Ajanslarının Türleri

2.3.

Kuruluşlar Neden Bir Halkla İlişkiler Ajansıyla Çalışmak İster?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Halkla ilişkiler ajansı nedir?

2)

Medyayla ilişkiye geçmek ne gibi faydalar sağlar?

3)

Kuruluşlar hangi amaçlarla bir halkla ilişkiler ajansıyla çalışmayı tercih

etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkiler ajansı
kavramını tanımlayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Halkla ilişkiler ajansı
türlerini açıklayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Kuruluşların halkla ilişkiler
ajanslarıyla çalışmayı tercih
etme nedenlerini ifade
edebilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Halkla ilişkiler ajansı



Yaratıcılık



Profesyonellik



Danışmanlık ajansları
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Giriş
Halkla ilişkiler ajansları, kuruluşların kendi iç ve dış çevreleriyle ilişkilerini
geliştirmesi ve sürdürmesine yardımcı olan profesyonel kuruluşlardır. Bu bölümde, halkla
ilişkiler ajansının çeşitli tanımları yapılmış, halkla ilişkiler ajansları arasında yapılan ayrımlar
ve halkla ilişkiler ajanslarının türleri ele alınmıştır. Buna ek olarak, kuruluşların bir halkla
ilişkiler ajansıyla çalışma nedenleri ayrıntılarıyla incelenmiştir.
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2.1.

Halkla İlişkiler Ajansı Tanımı

Halkın yönetim politikalarında etkili olamadığı önceki sistemlerde var olan
işletmelerde planlı profesyonel bir halkla ilişkiler ihtiyacı hissedilmemektedir. Halka
“vatandaş olma” hakkının verilmesiyle kamuoyunu yaratma ve rızayı imal etme gerekliliği
doğmaktadır. Özellikle kendi halkla ilişkilerinin üzerinde düşünen ve bu ilişkileri arzuyla
katılımı sağlamak veya katılımı geliştirmek için planlı olarak düzenleme gereksinimi duyan,
siyasal, ekonomik ve kültürel bir örgütlenme ağı, profesyonel halkla ilişkileri gerekli
kılmaktadır. Bu ağa bakıldığında, ilk olarak kişi, kurum veya örgütün kendi bünyesinde
oluşturduğu halkla ilişkiler bölümüyle halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenleyerek yürüttüğü
görülmektedir. Kurum içi halkla ilişkiler bölümü oluşturulması, halkla ilişkiler faaliyetlerinin
sadece bu yapılanma ile yerine getirilebileceği anlamı taşımamaktadır. Kurumlar, içinde
mevcut olmayan uzmanların desteğinin zorunlu olduğu durumlarda ve kurum içi halkla
ilişkiler bölümünün yetersiz kaldığı zamanlarda halkla ilişkiler ajansları biçiminde
şirketleşmiş ajanslardan ya da reklamcılık, promosyon, pazarlama gibi hizmetler veren bu
profesyonel yapılardan yardım almaktadır. Bunun yanında kurumlar halkla ilişkiler
konusundaki çalışmalarını, kurum içinde bir bölüm oluşturmaksızın, danışmanlık kurumu
aracılığıyla da sürdürebilmektedirler. Çevrenin karmaşıklığı, rakip işletmelerin bu alandaki
etkinliği gibi dış etkiler bunu zorunlu hâle getirmektedir (Canpolat, 2012: 97).
Halkla ilişkiler ajansları çevreyi tanıma ve kurumu çevreye tanıtma işlevlerini yerine
getiren, kurumu ilgilendiren konularda toplumdaki kişi ve grupların özelliklerini,
düşüncelerini, beklentilerini, araştırıp öğrenen, kurumun tanıtım çalışmalarında bu verileri
değerlendirerek uygulamaya geçirilmesine yardımcı olan profesyonel kurumlardır.
Halkla ilişkiler ajansıyla çalışmak üzere onu tutan kuruluşa “müşteri” denir. Halkla
ilişkiler ajansı, hizmet verdiği müşterilerinin itibarını ve hedef kitleleriyle ilişkilerini daha iyi
bir konuma ulaştırmalarına yardımcı olur. Ajansların verdiği hizmetler, stratejik ve yönetsel
hizmetlerden (yıllık büyük kampanyaları planlamak ve uygulamak ve üst yönetime
danışmanlık hizmeti vermek vb.), basın bülteni hazırlamak veya basılı tanıtım malzemeleri
üretmek gibi daha taktiksel faaliyetlere kadar uzanmaktadır (Heath, 2005: 685). Halkla
ilişkiler ajansları, kurumlara iç ve dış ilişkileri konusunda hizmetler sunmaktadır. Dış
hizmetler, basın bültenleri, bilgi materyellerinin üretimi, basın toplantıları, medya analizleri
ve ilişkileri, kamusal sorunlar, yatırımcı ilişkileri, kriz ve çevre yönetiminden oluşmaktadır. İç
hizmetler ise iletişim stratejilerinin formüle edilmesi, iç haber bültenlerinin üretimi, bilgi
grubu ve yöneticilerin eğitimini içermektedir (Canpolat, 2012: 97).
Ajansların işletmelere verdikleri hizmetler, müşteri ile kamuoyu arasında iletişim
kurma, iletişim yöneticiliği, yapılan uygulamalarla ilgili pazarlama, satış, promosyon
hizmetleri sunma, ulusal ve uluslararası arenada gelişen ekonomik ve politik olaylar ve
gelişen hareketler hakkında müşterilere bilgi verme, halkla ilişkiler finansmanı, çalışan ve
endüstriyel ilişkiler, tecrübesiz halkla ilişkiler çalışanlarının eğitimi, daha yüksek ve teknik
eğitim şeklinde de sıralanmaktadır (Geçikli, 2008:76).
Özetle günümüzde halkla ilişkiler ajansları, iç iletişim, medyayla ilişkiler, kurumsal
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iletişim, etkinlik yönetimi, sponsorluk, sosyal sorumluluk, kurumsal kimlik ve imaj, finansal
iletişim, sorun yönetimi, konu ve gündem yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, pazarlama
iletişimi, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, eğitim çalışmaları, iletişim yönetimi, denetimi ve
danışmanlığı, uluslararası halkla ilişkiler, online iletişim, kamusal iletişim, lobicilik,
ürün/hizmet halkla ilişkileri, siyasal halkla ilişkiler, araştırma ve ölçümleme şeklinde
hizmetler vermektedir. Sonuç olarak halkla ilişkiler ajansları, kurumların iç çevreleriyle
iletişiminden dış çevreleriyle iletişimine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
(Canpolat, 2012: 97).

2.2.

Halkla İlişkiler Ajanslarının Türleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde halkla ilişkiler danışmanlık ajanslarının farklı yapıları
söz konusudur (Wade, 1995: 113):
Ajansların oluşturduğu spektrumun bir ucunda büyük “uluslararası halkla ilişkiler
ajansları” bulunmaktadır. Bu ajanslardan bazıları aynı ortak isimle dünya çapında faaliyet
gösterirler. Bazıları da köklü yerel markalarla iş birliği yapmaktadır. Bu uluslararası
ajansların sunduğu asıl avantaj, müşterisinin uluslararası organizasyonunu karşılayabilmek ve
dünya çapında standart bir hizmet seviyesi sağlamaktır. Bunu yaparken, müşterisinin faaliyet
gösterdiği ülkenin kültürel, sosyal veya ekonomik özelliklerine uyum sağlamak için ayarlama
yaparlar. Diğer bir deyişle, eğer ajansın müşterisi “global düşün yerel hareket et” yaklaşımı
talep ediyorsa, bu ajanslar bu talebe en iyi şekilde cevap verebilmektedir. [Yazarın notu:
Türkiye’de bu tip uluslararası ajanslarla ortak olan veya bu ajansların satın aldığı yerel halkla
ilişkiler ajansları bulunmaktadır. Burson Marsteller ile 2012 yılında ortak olan Effect İletişim
Grubu, bu tip ajanslara örnek gösterilebilir (effect.com.tr, 2015). Bir diğer örnek ise çoğunluk
hissesi, 2010 yılında Hill+Knowlton Strategies tarafından satın alınan ve adı “Global Hill &
Knowlton” olarak değişen Global Tanıtım’dır (medyaradar.com, 2015)]
Bir diğer halkla ilişkiler ajansı tipi ise, “öncelikle sadece bir ülkeye odaklanan ancak
denizaşırı ülkelerde gerekli bağlantıları kurma ihtiyacını da göz önünde bulunduran
ajanslardır”. Avrupa Birliği’nin gelişmesi ve elektronik iletişimin hızla yaygınlaşması bu tip
ağları kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bu denizaşırı ağ, ya irtibat kurulan profesyonellerden
müteşekkil gayriresmî gruplar aracılığıyla ya da örneğin her ülkede bağımsız bir ajansla
ortaklık şeklinde sağlanır. [Yazarın notu: Ülke dışında da faaliyet gösteren büyük Türk
firmalarına hizmet veren bu tipteki ajanslar, Türkiye’de de mevcuttur]
Halkla ilişkiler ajanslarını içeren üçüncü bir grup ise “daha az sayıda müşteriye hizmet
veren, 15 kişiden fazla çalışan istihdam etmeyen ve sadece bulunduğu bölge veya ülkeye
konsantre olan ajanslardır”. [Yazarın notu: Türkiye’deki ajansların büyük çoğunluğu bu tipte
ajanslardır]

2.3.
İster?

Kuruluşlar Neden Bir Halkla İlişkiler Ajansıyla Çalışmak

Kuruluşların bir halkla ilişkiler ajansına veya danışmanına ihtiyaç duymalarının çeşitli
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nedenleri olabilir (Okay ve Okay, 2007: 67):


Kuruluş bir uzmanın bilgisini satın almak isteyebilir.



Kuruluş, “kurum gözlüğü” takmayan, objektif bir danışmana ihtiyaç duyabilir.


Kuruluş, kendi hiyerarşisinin dışında, doğrudan kuruluş yöneticisine bilgi
verebilecek bir danışmana gerek duyabilir.

Kuruluşun kendi halkla ilişkiler birimi kendi kabuğuna çekilmiş ve uygun
kampanyaları karşılamaz duruma gelmiş olabilir.

Kuruluş, kendi bünyesinde halkla ilişkiler ile ilgili personel çalıştırmak
istemeyebilir ve bir danışman ajansın kendisine yıllık halkla ilişkiler programı hazırlaması
daha uygun gelebilir.


Kuruluş yaratıcılık ve halkla ilişkiler deneyimi satın almak isteyebilir.


Bunların dışında kuruluşun düzenlemek istediği özel bir faaliyet (örneğin
yıldönümü kutlaması) nedeniyle bir halkla ilişkiler ajansına ihtiyaç duyabilir.
Öte yandan kuruluşların halkla ilişkilerle ilgili ihtiyaçlarını, harici bir ajans aracılığıyla
mı yoksa kurum içi bir departman aracılığıyla mı karşılaması gerektiğine dair verili bir formül
bulunmamaktadır. İki durumdan birine karşı çıkan veya birinin yanında olan birçok düşünce
olmakla birlikte, her bir vakayı kendi içinde değerlendirmek gerekir. Yine de harici bir halkla
ilişkiler ajansıyla çalışmanın avantajları olarak aşağıdaki noktalar göz önünde tutulabilir
(Wade, 1995: 113-115):
Araştırma:
Halkla ilişkiler ajansları, araştırma için bir çalışanlarını tahsis edebilmektedir. Böylece
çeşitli rehber kitaplar, yıllıklar, rehberler ve diğer referans kaynakların yanı sıra, gazeteler,
mesleki dergiler gibi yayınlar bir veri tabanında toplanıp işlenebilir. Tüm bu hizmetler
toplamda çok pahalı bir profile sahip olsa da, genel giderlerin ajansın diğer müşterilerine
dağılması aracılığıyla maliyet de büyük ölçüde kısılabilmektedir. Herhangi bir kurum içi
iletişim departmanında çok büyük maliyetlerle kotarılabilecek araştırma işlevi, danışman
ajanslar tarafından yürütülmesiyle çok daha az maliyetle gerçekleştirilebilir.
Eğitim:
Halkla ilişkiler ajansları, kendi yöneticileri için yapılandırılmış kariyer geliştirme
planları geliştirme, bu çerçevede, örneğin yeni medya gibi bazı yeni alanlardaki inovatif
gelişmelerin yanı sıra, halkla ilişkiler uygulamalarıyla ilgili yeni yeterlilikleri de çalışanlarına
kazandırma yetisine sahiptir. Bu eğitim programları, yeni işe alınan çalışanların eğitiminden,
ajans içinde yöneticilerin terfi ettirilmesini sağlayan programlara kadar uzanmaktadır. Kurum
içi departmanlarda (en azından tamamında), iletişimle ilgili bu kadar kapsamlı eğitim
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programları uygulanamayabilir. Bu durumla aynı önemde olan ve eğitimle ilgili bir başka
husus da ajanslardaki iletişim profesyonellerinin sürekli ve çeşitli profesyonel gelişim içinde
olmalarıdır. Ajanslardaki iletişim profesyonelleri, entelektüel ve uygulamaya dönük
becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, aynı anda mevcut becerilerini güncelleme fırsatından
yararlanmaktadır.
Medyada İrtibat Hâlinde Olunan Kişiler:
Kuruluşlar genellikle kendileri ve yöneticileriyle ilgili medyada yer almayı talep
etmektedir. Medya yansıması ise profesyonel beceriler ve gazetecilik yetilerine ek olarak,
medyada güçlü bir ilişki ağı geliştirmiş olmayı gerektirmektedir. Kurulmuş olan irtibatların
bütünlüğünü korumanın tek yolu, medyayla ilişki geliştirmek için iyi bir nedene sahip
olmaktır. Ajansın müşterileri hakkında medyada birçok haberin yer alması, hem medyada yer
alan bireylerin hem de ajansların itibarını artırmaktadır. Dolayısıyla, bir ajans yetkilisinin bir
dizi farklı müşterisiyle ilgili konular hakkında bir gazeteciyle irtibata geçmesi hem medyayla
ilişki kurmasını hem de kurduğu ilişkiyi güçlendirmesini sağlar. Bu durum ajansın bütün
müşterilerinin yararınadır. Kurum içi halkla ilişkiler uygulayıcılarının medyayla üst üste farklı
konularla ilgili irtibat kurması genelde mümkün değildir.
Diğer müşteriler:
Farklı müşterilerle ilgili haberlerin medyaya sunulmasının bir diğer avantajı da ajansın
müşterileri arasında ilişki ağı geliştirilmesine olanak sağlamasıdır. Örneğin ajansın birbirini
tamamlayan faaliyetler gösteren müşterileri, birlikte çalışma fırsatına sahiptir. Örneğin bir
ajansın hizmet verdiği hayır işleriyle iştigal eden bir kuruluş için ajans, belli bir halkla
ilişkiler hedefi için bir diğer müşterisine sponsorluk teklifinde bulanabilir. Bir başka örnek
olarak; ajansın müşterisi bir ambalaj üreticisiyse, ajans, bu sektörden elde ettiği bilgi
birikimiyle, örneğin ambalaj malzemelerinin neden olduğu çevre kirliliği sorunuyla uğraşan
ve müşterisi olan fast food firmasına yardımcı olabilir.
Yaratıcılık:
Halkla ilişkiler ajanslarının, halkla ilişkiler mesleğine dolayısıyla müşterilerine
sunduğu en önemli fayda, yaratıcılıktır. Mevcut durumlar için yeni fikirler ve yaklaşımlar
geliştirmek, halkla ilişkiler mesleğindeki en baştan bu yana var olan bir arayıştır. Halkla
ilişkiler programlarında yaratıcılık, bir ilham kıvılcımını ve bu fikir üzerinde bir hayli yoğun
düşünüp taşınmayı gerektirmektedir. Halkla ilişkiler firmaları, müşterisinden aldığı brief
konusunda beyin fırtınası yapmak ve yaratıcı bir çözüm üretmek için yapılacak uygulamayı
anlayabilecek bir grup insanı kolaylıkla bir araya getirebilir ve bu grubun hep birlikte etraflıca
düşünmesini sağlayabilir. Bu yaratıcı çözümler, sadece, uygulama konusunda belirli bir
seviyede olan ve temel süreçler konusunda ayrıca yetiştirilmeye ihtiyaç duymayan insanlar
tarafından geliştirilebilir. Bu grubu kurum içi bir halkla ilişkiler departmanında bir araya
getirmek mümkün olmayabilir.
Öte yandan, bir halkla ilişkiler ajansıyla çalışılmaya karar verildiğinde bu çalışma
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kuruluş için avantaj veya dezavantaj açısından analiz edilebilecek çok sayıda alanı da
beraberinde getirmektedir. Bunlar, şöyle sıralanabilir (Klaas 1982’den aktaran Okay ve Okay,
2007: 67-68):
Objektiflik:
Kuruluş içinde görev alan danışmanlara oranla halkla ilişkiler ajansları, kuruluş
hakkında karar verirken daha objektif davranırlar. Halkla ilişkiler ajanslarında, kuruluş içinde
çalışan danışmanların sorunları dile getirme çekincelerine benzer çekincelerin olması daha
düşük olasılıktır.
Profesyonellik:
Bu noktada sorulacak soru “Kurum içindeki halkla ilişkiler çalışanları, yetersiz
faaliyetleri sonucunda müşterilerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya olan ajans çalışanları
kadar sık sık kendilerini yenileyip bilgilerini artırabiliyorlar mı?” olacaktır. Halkla ilişkiler
ajansları sahip oldukları nitelikleri sürekli geliştirmek durumundadır, aksi takdirde piyasada
tutunmaları zorlaşır. Bu bakımdan halkla ilişkiler ajansı çalışanları işlerini profesyonellik
içinde gerçekleştirirler. Ayrıca, kurum içindeki halkla ilişkiler uzmanları daha genel bilgilere
sahipken, ajanslar halkla ilişkilerin spesifik bazı konularında uzmanlaşmış olabilir.
Çalışma yükü ve esneklik:
Halkla ilişkiler ajansları, büyük çalışma yükleri altına girebilir. Bunun için çok sayıda
elemanları olma ihtimali büyük olduğu için bu onlar için sorun olmaz. Ajanslar daha esnektir
çünkü değişik uygulamalar ve bu uygulamaların etkileri konusunda daha fikir sahibidirler.
Kuruluş için bunları uygulayabilirler.
Güven ve gizlilik:
“Kuruluş seçtiği ajansa kendisiyle ilgili tüm bilgileri vermeye hazır mı?” sorusu önem
taşımaktadır. Zira halkla ilişkiler çalışmaları, ajansla sıkı bir iş birliğini gerektirmektedir ve
bu iş birliği çerçevesinde bazı bilgilerin paylaşılması ve bu bilgilerin gizliliği gerekli
olabilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en büyük halkla ilişkiler ajanslarından
biri olan Hill & Knowlton’ın kurucularından J. W. Hill, danışmanlık veren halkla ilişkiler
ajanslarının rolünü aşağıdaki gibi tasvir etmiştir (Hill, 1963: 135-136):

Nesnel danışmanlık hizmeti verir. Yani, işletme içinde var olan öznel
sorunlardan etkilenmeyen tarafsız tavsiyelerde bulunur.

Müşterilerini, çok sayıda halkla ilişkiler sorunuyla başa çıkma konusunda sahip
olduğu çok çeşitli deneyimlerinden faydalandırır.
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Hizmet verdiği müşterileri için halkla ilişkilerin çeşitli aşamalarında
hizmetlere, çeşitli tesislere ve faklı uzmanlara erişim sağlar. Böylelikle, müşterisi olan
şirketlerin ilgili personelinin faaliyetlerini tamamlayıcı etkide bulunmasını sağlar.

Müşterisi olan şirketlerin politikaları ve eylemleri ile ilgili kamuoyundan
gelmesi olası tepkileri hakkında harici bir bakış açısı sağlar.

Yüklendiği görevlerin niteliği ve devamlılığını kendi itibarını da ortaya
koyarak taahhüt eder.
Öte yandan, halkla ilişkiler ajanslarıyla çalışmanın bazı dezavantajları olduğuna dair
görüşler de vardır. Örneğin Skinner, halkla ilişkiler ajansıyla çalışmanın dezavantajlarını
sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlamıştır: (Skinner, 2004: 29):

Halkla ilişkiler danışmanlarının en büyük sorunu muhalefettir. Yani
dışarıdakilerin sözlerine direnç göstermektir. Danışmanların kendisi bunu, sıralamada önemli
bir mesele gibi üst sıralarda göstermemektedir. Onlar için maliyet sorunu en önemli
meseledir.

İkinci sorun danışmanların kendi kurdukları düzenden taviz vermeden
çalışmalarıdır.

Üçüncü sorun, daha önce de belirtildiği gibi, dışarıdan gelen tavsiyelere direnç
göstermeleridir.


Dördüncü sorun, öngörülemeyen çatışmalarla ilgili kanaatleridir.


Diğer sorunlar ise, müşterilerin halkla ilişkiler anlayışına sahip olmamaları ve
karar danışman tarafından verilmesi gerektiğinde müşteriye ulaşamamalarıdır.

Kuruluşlardaki halkla ilişkiler uygulayıcıları, halkla ilişkiler ajanslarını,
kuruluşu ve işleyiş sistemini tam olarak anlayamadıkları, kurum kültürüne tam olarak vakıf
olmadıkları ve tam olarak kuruluşa kendilerini vermedikleri yönünde eleştirmektedirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Halkla ilişkiler ajansının çeşitli tanımları, halkla ilişkiler ajansları arasında yapılan
ayrımlar ve halkla ilişkiler ajanslarının türlerini öğrendik. Ayrıca, kuruluşların bir halkla
ilişkiler ajansıyla çalışma nedenlerini ayrıntılarıyla kavramaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
“Kurumlar, içinde mevcut olmayan uzmanların desteğinin zorunlu olduğu durumlarda
ve
kurum
içi
halkla
ilişkiler
bölümünün
yetersiz
kaldığı
zamanlarda
………………………….. biçiminde şirketleşmiş ajanslardan ya da reklamcılık, promosyon,
pazarlama gibi hizmetler veren profesyonel yapılardan yardım almaktadır.”
1)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Kalkınma ajansları

b)

Halkla ilişkiler ajansları

c)

İK danışmanlığı ajansları

d)

Üretim planlaması ajansları

e)

Teknik danışmanlık ajansları

2)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajanslarının, kurumlara sunduğu “iç
hizmetler”den birini ifade eder?
a)

İç haber bültenlerinin üretimi

b)

Basın toplantılarının düzenlenmesi

c)

Bilgi materyellerinin üretimi

d)

Pazarlama planlamasının yapılması

e)

Müşteri ziyaretlerinin organize edilmesi

3)
Halkla ilişkiler ajansı için “müşteri” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en
doğru şekilde belirtilmiştir?
a)

Halkla ilişkiler ajansıyla çalışmak üzere onu tutan kuruluş

b)

Halkla ilişkiler ajansına destek veren kuruluş

c)

Halkla ilişkiler ajansını tutan kuruluşun müşterileri

d)

Halkla ilişkiler ajansının hizmet aldığı diğer ajanslar

e)

Halkla ilişkiler ajansına danışmanlık sağlayan kişiler
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4)
Amerika Birleşik Devletleri’nde “global düşün yerel hareket et” yaklaşımı
talep eden bir kuruluş, hangi tipteki halkla ilişkiler ajansıyla çalışmalıdır?
a)

Çizgi üstü reklam ajansları

b)

Pazarlama iletişimi danışmanları

c)

Uluslararası halkla ilişkiler ajansları

d)

Butik ajanslar

e)

Ulusal ajanslar

5)
Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler ajanslarının verdiği hizmet alanları
içinde yer almaktadır?
a)

Sanat yönetmenliği

b)

Sponsorluk

c)

Teknik yönetim

d)

Sibernetik

e)

Yöneylem araştırması

6)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkiler ajansı için geçerli değildir?

a)
Sadece bir ülkeye odaklanan ancak denizaşırı ülkelerde gerekli bağlantıları
kurma ihtiyacını da göz önünde bulunduran halkla ilişkiler ajansları bulunmaktadır.
b)
Türkiye’de uluslararası ajanslarla ortak olan veya bu ajansların satın aldığı
yerel halkla ilişkiler ajansları bulunmaktadır.
c)
Halkla ilişkiler ajanslarının görev tanımı, uluslararası reklamcılık çalışma
alanına girmektedir.
d)
Halkla ilişkiler ajanslarının hizmetler arasında, müşteri ile kamuoyu arasında
iletişim kurma da vardır.
e)

Online iletişim halkla ilişkiler ajanslarının görev tanımı içine girer.

38

7)

Halkla ilişkiler ajanslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Türkiye’deki ajansların büyük çoğunluğu en az 30 çalışana sahiptir.

b)
Kuruluşların halkla ilişkilerle ilgili ihtiyaçlarını, harici bir ajans aracılığıyla mı
yoksa kurum içi bir departman aracılığıyla mı karşılaması gerektiğine dair birçok formül
bulunmaktadır.
c)
Herhangi bir kurum içi iletişim departmanında çok düşük maliyetlerle
kotarılabilecek araştırma işlevinin, danışman ajanslar tarafından yürütülmesi maliyetlerin
artmasına yol açar.
d)
Bir kurum içi iletişim departmanında büyük maliyetlerle yapılacak araştırma
işlevi, halkla ilişkiler ajansları tarafından yürütülerek çok daha az maliyetle
gerçekleştirilebilir.
e)

Halkla ilişkiler ajansları, araştırma için çalışan tahsis edemezler.

8)
Bir kuruluş içinde, “Seçtiğimiz ajansa kendimizle ilgili tüm bilgileri vermeye
hazır mıyız?” sorusunu soran bir yönetici, halkla ilişkiler ajansının hangi yönünü analiz
ediyor olabilir?
a)

Ajansın güven ve gizlilik konusuna verdiği önem

b)

Ajansın hızı

c)

Ajansın ilişki ağı

d)

Ajansın eko-sistemi

e)

Ajansın mali yapısı

“Halkla ilişkiler ajansları sahip oldukları nitelikleri sürekli geliştirmek durumundadır,
aksi takdirde piyasada tutunmaları zorlaşır. Bu bakımdan halkla ilişkiler ajansı çalışanları
işlerini ………………….. içinde gerçekleştirirler.”
9)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Doğruluk

b)

Sakinlik

c)

Profesyonellik

d)

Dinamizm

e)

Zaman
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10)

Halkla ilişkiler ajanslarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Halkla ilişkiler ajansları, sadece medya iletişimi alanında hizmet vermektedir.

b)

Medya yansıması elde etmek için profesyonel beceriler ikincil önemdedir.

c)
getirmezler.
d)

Halkla ilişkiler ajansları, farklı müşterilerini hiçbir zaman bir araya
Halkla ilişkiler ajansı, müşterilerinin sorunlarına sübjektif bakış açısıyla bakar.

e)
Halkla ilişkiler ajanslarının işletmelere verdiği hizmetler arasında, tecrübesiz
halkla ilişkiler çalışanlarının eğitimi de vardır.
Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)b, 6)c, 7)d, 8)a, 9)c, 10)a
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3. HALKLA İLİŞKİLER AJANSININ TARİHİ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
Gelişimi

Ana Hatlarıyla Dünyada Halkla İlişkilerin ve Halkla İlişkiler Ajansının

3.2.
Gelişimi

Ana Hatlarıyla Türkiye’de Halkla İlişkilerin ve Halkla İlişkiler Ajansının
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bugünün halkla ilişkiler ajansının ilk örneği sayılan bilinen ilk tanıtım ajansı
hangi yıl nerede açılmıştır?
2)

“Global Alliance for Public Relations and Communication Management”

3)

Türkiye’deki ilk halkla ilişkiler ajansı hangisidir?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünyada halkla ilişkilerin ve
halkla ilişkiler ajansının
geçirdiği evreleri öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Türkiye’de halkla ilişkilerin
ve halkla ilişkiler ajansının
geçirdiği dönemleri ve
gelişimi kavramak.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Meslekleşme



Sanayi Devrimi
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Giriş
Halkla ilişkilerin meslek olarak ortaya çıkmasındaki ilk adım olan “tam zamanlı” bir
uğraş haline gelmesi, 20. yüzyılın başına denk gelmektedir. O zamanlardan itibaren, iş
dünyası, uluslararası ilişkiler, sivil toplumun ve kurumlarının gelişim göstermesi, halkla
ilişkileri ve halkla ilişkilerin hem kuruluşlar içinde hem de bağımsız oluşumlar olarak
yapılanmasını genişletmiş ve geliştirmiştir.
Bu gelişimlerin bir sonucu olarak, kuruluşlarda birbiri ardına halkla ilişkilerle ilgili
birimler kurulmuş, öte yandan bağımsız çalışan halkla ilişkiler danışmanları da kişilere,
kurumlara hizmet vermeye başlamıştır. Bu bölümde, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin
ve buna bağlı bağımsız danışmanlık ajanslarının gelişimi ve geçirdiği evreler, ana hatlarıyla
incelenmiştir.
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3.1. Ana Hatlarıyla Dünyada Halkla İlişkilerin ve Halkla İlişkiler
Ajansının Gelişimi
Halkla ilişkiler, ilk öncülleri 19. yüzyılın ikinci yarısında oldukça artmış olan ve
özellikle 20. yüzyılda ilk modern örnekleri görülmüş bir 20. yüzyıl mesleğidir. Sanayi
Devrimi sırasında sanayi toplumunun ortaya çıktığı 1800’lerin başından, 1900’lerin başına
kadarki dönemde, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısındaki endüstriyel-teknolojik devrim
sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sanayi büyük bir gelişme içine girmiş,
tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde demir yolları gelişmiş ve ulusal pazar
oluşumunu hızlandırmıştır. Bu ortamda “basın ajanları” tanıtım (publicity) faaliyetleriyle
bağlantılı olarak halkla ilişkilerin bir ön şeklini ve ilk örneklerini vermeye başlamışlardır. Bu
çalışmaları standartlaştıran anahtar kelimenin adı “tanıtım” (publicity) olarak
kullanılmaktadır. Tanıtım, halkla ilişkilerin en eski biçimlerinden biridir. Birçok halkla
ilişkiler tarihçisi, bugünün modern halkla ilişkiler uygulamasının, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl
başındaki tanıtım uygulamalarının doğal bir sonucu olduğunu savunmaktadır. Halkla
ilişkilerin 19. yüzyılın sonlarında gelişmesi, iletişimcilere, herhangi bir ücret ödemeksizin
geniş kitlelere ulaşma imkânı veren teknolojik ilerlemenin bir sonucudur. Birçok erken dönem
tanıtım uzmanı, sadece haber yapmak için ücretsiz tanıtım yapmaya çalışmış ve etik veya
doğruluk kaygısı taşımaksızın basında ücretsiz yansıma elde etmek için mümkün olan her
yolu denemiştir. Bu da basın ajanlığı modeline güvenilmez bir karakter vermiştir (Heath,
2005: 715).
19. yüzyılın 20. yüzyıla döndüğü dönemde, halkla ilişkilerin bir meslek olarak ortaya
çıktığı zamanlar da başlamıştır. Bugünkü anlamına yakın olarak profesyonel halkla ilişkiler,
19. yüzyılın son 10 yılı ile 20. yüzyılın ilk 20 yılı arasındaki dönemde ortaya çıkan ve bazı
çok önemli ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlerin meydana geldiği bu dönemde, somut
olarak vücuda gelen bir meslektir. Literatürde, halkla ilişkilerin öncü isimleri olarak
belirlenmiş figürlerin yaptıkları göz önüne alınırsa, belirtildiği gibi, halkla ilişkilerin meslek
olarak ortaya çıkmasındaki ilk adım olan “tam zamanlı” bir uğraş hâline gelmesi, 1900’lerin
başlarından itibaren açıkça görülebilmektedir.
Halkla ilişkiler, genel olarak Sanayi Devrimi’nin etkisiyle önemli gelişmelere sahne
olan ve birçok mesleğin ortaya çıktığı 19. yüzyıldan sonra hemen 20. yüzyılın başında
bugünkü modern anlamda ilk nüveleri görülmeye başlayan bir meslek olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır (Skinner, vd., 2004’ten aktaran, Niemann-Struweg, Meintjes, 2008: 225). Bu
dönemde meydana gelen söz konusu değişimler şu şekilde sıralanabilir (Pearson R., 2009:
105):

İş dünyasında rekabet krizinin baş göstermesi ve bu sorunun tekel
kapitalizminin ortaya çıkmasına neden olması


Genel olarak toplumda sosyal örgütlenmenin ve uzmanlığın artması



Gruplar arasındaki iletişim sorunlarının artış göstermesi
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Pazarlama ve yönetim gibi kavramlara yönelik bilimsel yaklaşımların gelişmesi


Özellikle kitle iletişim araçlarındaki başta olmak üzere genel anlamda
teknolojide meydana gelen gelişmeler


Genel eğitim seviyesindeki artış



Değerlerde görülen değişim ve eşitlikçiliğin yükselişi

Önemli ve köklü değişimlerin yaşandığı Sanayi Çağı olarak adlandırılan 20. yüzyılın
ilk yarısı, yönetim olgusuna geleneksel kâr odaklı yaklaşımın baskın olduğu dönem olarak da
tanımlanmaktadır. Bu anlayış, sermaye birikimini işletmelerin tek meşru rolü olduğunu
varsaymıştır. Dolayısıyla bu çağda, yöneticiler, hissedarlarının refahını artırmak için kâr
peşinde koşmak zorundaydılar. Özellikle ABD’de 1800’lerin ikinci yarısından itibaren
1900’lerin ilk 10 yılını da kapsayacak bir zaman diliminde inşaat, tarıma dayalı sanayi ve
nehir taşımacılığı gibi alanlarda büyüme kaydedilmiş, 1920’lerin sonuna kadar ülke
baştanbaşa demir yollarıyla kaplanmıştır. 20 yüzyılın ilk yarısında, yani 1. Dünya Savaşı,
Büyük Ekonomik Bunalım ve 2. Dünya Savaşı’nı içeren 1914-1946 arası dönemde,
sanayileşmiş ülkeler büyük bir girdaba sürüklenmiş, insan gücü, emek ve sermaye açısından
önemli maliyetleri yüklenmek zorunda kalmıştır. Bankacılık sisteminin çökmesi ve sanayi
üretiminin azalması nedeniyle talepte aşırı bir düşüş olmuştur. Aynı zamanda arzın düşmesine
rağmen elde kalan stoklar satılmayı bekler duruma gelmiştir. Böylece, kamuoyu, özellikle
1900’lerin başlarından itibaren tek amacı kâr etmek olan agresif satış politikaları izleyen bir iş
dünyasıyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu dönemde halkla ilişkiler uygulayıcılarının öncülleri olarak basın ajanı Kendall ve
Barnum hem basın ajanı hem de o zamanın gözde girişimcileri olarak dikkat çekmeye
başlamıştır (Cole, 2004: 54). L’Etang, yine aynı dönemde İngiltere’de ilk halkla ilişkiler
danışmanlarının önemli bir bölümünün, kariyerlerine, daha sonra halkla ilişkiler birimleri ve
şubelerine dönüşecek reklam ajanslarında başladığını öne sürmektedir (L’Etang, 2004: 101).
Basın ajanlığı işini yapan uzmanlar, 19. yüzyılın sonlarında birçok kuruluş içinde
görülmeye başlamıştır. Hem reklam hem de basın ajanslarında görev alan bu kişiler, halkla
ilişkiler kariyerinin öncülleri olarak, gazeteler ile müşterileri olan kuruluşlar arasında bir aracı
rolü üstlenmiştir.
Bazı yazarlar, basın ajansı modeline aşırı odaklanma sonucunda mesleğin ortaya
çıktığı başka bir alanın göz ardı edildiğini savunmuşlardır. Bu yazarlar, 18. yüzyıldan
başlayarak 19. yüzyıl sonlarında, Avrupa ve ABD’de iş ortamının gelişmesine paralel olarak
büyük gelişme gösteren fuarcılık işinde tanıtım işini üstlenen uzmanların da, halkla ilişkiler
mesleğinin ilk öncülleri olarak sayılması gerektiğini belirtmişlerdir. Fuarcılık işi o dönemde,
küçük panayırcılıktan dünya fuarı düzenlemeye varan bir seviyeye ulaşmış, uzmanlık
gerektiren idari ve tanıtımsal beceriler gerektiren bir işkolu hâline gelmiştir. Bu dönemde,
Londra’da düzenlenen Büyük Fuar için o zamana kadar görülmemiş tanıtım etkinlikleri yapan
Henry Cole da mesleğin ilk öncüllerinden biri sayılabilir (Yaxley, 2012: 401).
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Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kurumsal halkla ilişkiler departmanı 1889’da
Westinghouse şirketi tarafından kurulmuştur (Heath, 2005: 916). Bir halkla ilişkiler ajansıyla
iş birliği yaparak çalışma uygulamasının başlangıcı ise ilk tanıtım firmalarının kurulmaya
başladığı 1900’lü yılların başlarına kadar gitmektedir. Halkla ilişkiler ajansı niteliğindeki
tanıtım firmalarının kuruluşu ve bu ajanslarla çalışma alışkanlığı, o dönemde tröstler ve dev
şirketlerdeki yolsuzluk ve kötü uygulamaları ifşa ederek siyaset ve iş dünyasında reform
çağrısı yapmayı kendine misyon edinen “muckraking” gazeteciliğine şirketlerin uygun bir
karşılık vermesi gerektiğini fark etmesiyle başlamış ve gelişmiştir. Bugünün halkla ilişkiler
ajansının ilk örneği sayılan bilinen ilk tanıtım ajansı, 1900 yılının ortalarında Boston şehrinde
George Michaelis, Herbert Small ve Thomas O. Marvin tarafından kurulan “The Publicity
Bureau of Boston”dur. Bu firmanın faaliyetleri dar bir kapsama sahiptir. Genel olarak
müşterilerinin adının basında yer bulmasını sağlayabilmek için basın bültenlerinin dağıtımını
içeren basın ilişkileri hizmetleri sunmaktaydı.
Halkla ilişkiler mesleğinin dünyadaki sayılı öncülerinden biri olan Ivy Ledbetter Lee,
1906’da kendi tanıtım ajansı Parker & Lee’yi kurduğunda günümüzün modern halkla ilişkiler
ilkelerinin köşe taşı olabilecek bir kurum meydana getirmiştir. Ivy Ledbetter Lee, ajansını
kurduğunda aynı zamanda ünlü İlkeler Deklarasyonu’nu (Declaration of Principles) da
yayınlamıştır. Ivy Ledbetter Lee, bu deklarasyonda, kurduğu şirketin, demir yolu şirketleri
için yeni, gizli bürolar işleten The Publicity Bureau gibi diğer ajanslar gibi gizli faaliyetler
yürütmeyeceğini ilan etmiştir. Lee’nin ajansı bunun yerine müşterisi adına yaptığı tüm işleri
tamamen ifşa edecektir. Lee, bu ajans çatısı altında ayrıca, kamuoyunun çıkarlarına uygun ve
değeri olan tüm bilgileri açıkça ifşa edeceğini beyan etmiştir. Bu ilkeler bugün, dünyada
halkla ilişkiler uygulayıcılarının en büyük mesleki örgütü konumunda olan Amerika Halkla
İlişkiler Derneği’nin (PRSA) 1950’de kabul ederek yayınladığı Halkla İlişkiler Mesleği
Profesyonel Standartlar Kodu’ndaki önemli ilkeler arasındadır.
Ivy Ledbetter Lee, o zamanki uygulama uğraşının, basın ajanlığından tanıtım
uzmanlığına (publicist) doğru evrilmesini sağlamış, halkla ilişkilerin meslek olarak
tanımlanmasına katkıda bulunacak bir dizi uygulama yapmıştır. 1912 yılında Pennsylvania
Demir Yolları’nda üst düzey yöneticilik görevine getirilen Lee, yönetim seviyesinde tam
zamanlı görevlendirilen bilinen ilk halkla ilişkiler uzmanı olarak değerlendirilmektedir
(Cutlip, 1994: 54). Lee ayrıca, bazı yazarlar tarafından, 1905’te yayınladığı İlkeler
Deklarasyonu nedeniyle alana profesyonel bir yaklaşım getiren ilk kişi olarak gösterilmekte,
İlkeler Deklarasyonu ise modern halkla ilişkilerin başlangıç noktası olarak
değerlendirilmektedir. Daha sonra Lee’nin iş odağı, “kamuoyunu analiz etmek ve kamusal
sorunlarla ilgili danışmanlık vermek” çevresinde şekillenmiştir, bu durum da Lee’yi bağımsız
profesyonel bir danışman olarak müşterilerine stratejik katkıda bulunan (Hiebert, 1996’dan
aktaran Yaxley, 2012: 402) ve yeni ortaya çıkan halkla ilişkiler mesleğine öncülük yapan
(Cutlip, 1994: 153) bir noktaya getirmiştir.
Yaptığı işi öyle tanımlamasa da fiilen bugünkü anlamda halkla ilişkiler danışmanlığı
yapan Lee’ye ek olarak, Edward Bernays, halkla ilişkiler alanına danışmanlık kavramını
resmi olarak ekleyen kişidir, çünkü yaptıklarını hep halkla ilişkiler danışmanlığı olarak
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tanımlamıştır. Bernays, halkla ilişkiler danışmanlığı noktasından başlayarak kariyerini
oluşturmuş ve müşterilerine yaptığı işlerle gittikçe daha da artan bir konum ve varlık elde
etmiştir. Ayrıca, yaptığı işlerde bilimsel yöntemleri kullanmış, New York Universitesi’nde
dersler de vermiştir. (Lazere, 1987’den aktaran Yaxley, 2012: 402). Hâttâ Malatesta’ya göre,
Bernays’ın kariyeri, modern mesleklerin gelişimi ile politika ve iş hayatına dair müşterilerin
ortaya çıkması arasındaki bağı da açık şekilde ortaya koymaktadır. Malatesta, bu gelişimin,
önceki zamanların aksine, daha az bireysel olarak çalışan, daha sıklıkla ortak şirketler kurarak
veya profesyonel şirketler bünyesinde veya karmaşık kuruluşlar dâhilinde çalışan
profesyonellerin ortaya çıkmasına ön ayak olduğunu ileri sürmektedir (Malatesta, 2001’den
aktaran Yaxley, 2012: 403).
1900’lü yıllarında başlarına ait önemli diğer ajans kişilikleri arasında, William Wolff
Smith, George F. Parker (Ivy Ledbetter Lee’nin ortağı), Hamilton Wright, Pendleton Dudley,
ve Thomas R. Shipp bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı ve Kamuyu Bilgilendirme
Komitesi (Creel Komitesi) (1917–1918), aralarında Carl S. Byoir ve Edward L. Bernays’ın da
bulunduğu sayısız halkla ilişkiler uygulayıcısı için bir eğitim fırsatı olmuştur. John W. Hill,
bugünün en büyük 10 halkla ilişkiler ajansından biri olan Hill & Knowlton’u 1927 yılında
kurmuştur (Heath, 2005: 916). Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde faaliyet gösteren diğer
önemli halkla ilişkiler danışmanları arasında, Doris A. Fleischman (Edward L. Bernays’ın
eşi), Harry A. Bruno, Cleveland’dan Edward D. Howard II ve Chicago’dan Glenn C. Hayes
yer almaktadır. Joseph Varney Baker, 1934’te Philadelphia’da, azınlıkların sahip olduğu ilk
halkla ilişkiler ajansını açmıştır. Clem Whitaker ve Leone Baxter’ın 1933’te San Francisco’da
açtıkları Campaigns. Inc adlı ajans, siyasal kampanya danışmanlığı işinin başlangıcını
oluşturmuştur (Heath, 2005: 686-687).
Halkla ilişkilerin dünyada formel anlamda eğitimi, 20 yüzyıl başlarında, 1920’lerden
tibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Tarihteki ilk tanıtımla (publicity) ilgili ders 1920’de,
Illinois Üniversitesi’nde, üniversitenin Tanıtım Müdürü Josef F. Wright tarafından verilmiştir.
Halkla ilişkiler adı altında ilk ders ise, Edward Bernays tarafından New York Universitesi’nde
1923’te verilmeye başlamış, daha sonra Rex Harlow’un Stanford Üniversitesi’nde 1939’da
verdiği halkla ilişkiler dersine kadar tanıtımla ilgili dersler çeşitli Amerikan üniversitelerinde
ardı ardına müfredata girmeye başlamıştır. İlk lisans düzeyinde halkla ilişkiler bölümü ise
ABD’de Bethany College’da kurulmuştur. Sonraki yıllarda da bugüne kadarki süreçte,
üniversitelerde halkla ilişkiler adı altında bölümler ve dersler artmıştır (Heath, 2005: 689690).
Avrupa’da ise formel halkla ilişkiler eğitimi, 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır ve
bugüne kadar coğalmıştır (L’Etang ve Pieczka, 1996’dan aktaran Tuncer, 2011: 66).
Günümüzde halkla ilişkiler eğitimi, kuramsal yapıya dayanmakta, kuramsal eğitim ise,
uzmanlığın edinilmesi için, beceriden ziyade bilgi ve yargılama yeteneğine odaklanan formel
bir eğitim olarak örgütlenmiştir. The Relations Society of America (PRSA), Commission on
Public Relations Education ve International Association of Business Communicators (IABC)
gibi meslek derneklerine ek olarak, Association for Education in Journalism and Mass
Communication (AEJMC), National Communication Association (NCA) ve International
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Communication Association (ICA) gibi akademisyenlerin oluşturduğu dernekler, halkla
ilişkileri yeni bir bakış açısıyla yorumlayabilmek ve alanın karşılaştığı problemleri çözmek
amacıyla müfredat, değerlendirme araçları ve pedagojik teknikler hakkında katkı
sağlamaktadır (Cutlip vd., 1985 ve Stacks vd., 1999’dan aktaran Tuncer, 2011: 66)
Öte yandan dünyada mesleki birlikleri kapsayan şemsiye örgütlenmelerin sayısı da son
derece artmış ve halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi alanlarının meslekleşmesi açısından
önemli köşe taşlarını oluşturmuştur. Bu örgütleri tek tek incelemek bu ders kapsamında
gereğinden fazla zaman alacağı için, sadece, 2002 yılında kurulan Global Alliance for Public
Relations and Communication Management’ı (GA – Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim
Yönetimi Birliği) incelemek yararlı olabilir. GA, iletişim yönetimi alanında bireysel
uygulayıcılardan ziyade meslek birliklerini etkileyen konulara yönelik çözümler üretmeyi
amaçlayan tek uluslararası birliktir. Tekil bireysel uygulayıcıları ilgilendiren konulara
odaklanan uluslararası şemsiye kuruluşları; International Public Relations Association (IPRA
– Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği), International Association for Business
Communicators (IABC – Uluslararası İş İletişimcileri Derneği) ve Corporate Communication
Institute’tur (CCI – Kurumsal İletişim Enstitüsü) (Meyer ve Leonard, 2014: 378). GA’nın
web sitesine göre, tüm dünyadan halkla ilişkilerle ilgili 38 dernek üyesi bulunmaktadır.
Türkiye’den bu konudaki herhangi bir dernek GA’ya üye değildir. GA, web sitesinde
vizyonunu ve misyonunu şöyle açıklamıştır (globalalliancepr.org, 2015):
Vizyon
The Global Alliance’ın vizyonu, halkla ilişkiler ve iletişim yönetiminin rolünü ve
değerini, kuruluşlar ve küresel toplum için artırmaktır. Bu vizyonu, liderlik ve mesleğe hizmet
yoluyla sürdürüyoruz. Bunu yaparken, bir yandan meslek birliklerimizi ve bu birliklerin
üyelerini birleştiren evrensel ilkeleri tanımlıyoruz, diğer yandan küresel topluluğumuzdaki
farklı parçaların farklı uygulamalarına imkân veren çeşitliliği kucaklıyoruz.
GA’nın misyonu
- Halkla ilişkiler mesleğini bütünleştirmek
- Tüm dünyada mesleki standartları yükseltmek
- Üyelerimizin yararı için bilgiyi paylaşmak ve
- Halkla ilişkilerin kamu yararına küresel sesi olmaktır.
Halkla ilişkilerin bir meslek olarak tanımlanması için gereken ölçütlerden bir diğeri
de, bu alanda resmi bir etik kodun kabul edilmiş olmasıdır. Halkla ilişkiler mesleğinin etik
kodları, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulmuştur. Genel olarak halkla ilişkiler etik
kodları, iletişimde açıklığı, dürüstlüğü, tarafsızlığı, sadakati, saygıyı, samimiyeti ve
doğruluğu içermektedir (Bowen, 2007’den aktaran Tuncer, 2011: 66). Bu kapsamda, örneğin
IPRA, halkla ilişkiler mesleğinin etik kodlarını “IPRA Davranış Kuralları” adıyla ilan
etmiştir. IPRA, bu kuralların, 1961 Venedik Kuralları, 1965 Atina Kuralları ve 2007 Brüksel
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Kurallarını sağlamlaştıracak nitelikte olduğunu belirtmektedir. IPRA’nın etik kuralları,
gözetim, dürüstlük, diyalog, şeffaflık, çatışma, gizlilik, doğruluk, aldatma, ifşaat, kâr, hak
ediş, rüşvet gibi başlıklarla, halkla ilişkileri uygulayıcılarının uyması gereken evrensel
davranış kuralları ve normları belirlemektedir (ipra.org, 2015).
Öte yandan, Stockholm Mutabakatı (Stockholm Accords) ve Melbourne Şartı
(Melbourne Mandate), iletişim yönetimi profesyonellerinin rol ve sorumluluklarını içeren
kapsamlı kılavuz belgeler niteliğindedir. Bu belgeler, mesleki alanın kapsamını tanımlamakta
ve sürdürülebilirlik ile yönetişimi vurgulamaktadır. Aynı zamanda, iletişim yönetimi/halkla
ilişkiler profesyonellerinin takınmaları gereken üslup konusunda geniş bir ilkeler bütünü
sunmaktadır (Meyer ve Leonard, 2014: 379).
1980 yılında, ajansı Inez Kaiser & Associates’ı açan Inez Kaiser, ulusal çapta halkla
ilişkiler ajansı kuran ilk Afrika – Amerikalı kadın halkla ilişkiler uygulayıcısı olmuştur. 1998
yılında ise Halkla İlişkiler Firmaları Konseyi (The Council of Public Relations Firms)
kurulmuştur (Heath, 2005: 918).

3.2. Ana Hatlarıyla Türkiye’de Halkla İlişkilerin ve Halkla İlişkiler
Ajansının Gelişimi
Türkiye’de halkla ilişkiler tarihinin başlangıcının açıklanmasında dört farklı yaklaşım
bulunmaktadır. Milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Orhun Yazıtları’ndan itibaren eski Türk
uygarlıklarında halkla ilişkilerin varlığına işaret eden ve buna benzer olarak modern halkla
ilişkiler döneminde önce bazı geçiş aşamalarının olduğunu vurgulayan görüşler
bulunmaktadır. Bir diğer yaklaşım, Türkiye’de halkla ilişkiler tarihinin Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından getirilen sistematik ve
planlı reformların duyurulması ve yayılmasıyla siyasal halkla ilişkiler biçiminde başladığını
savunmaktadır. Bu konudaki üçüncü yaklaşım, 1946 Celal Bayar Hükûmeti’nin programında
yer alan polisin halkla ilişkilerine dair hükmünü, ülkemizdeki halkla ilişkiler tarihinin
başlangıcı olduğunu iddia etmektedir. Literatürde en fazla görülen dördüncü yaklaşıma göre
ise, Türkiye’de halkla ilişkiler tarihinin başlangıcı, 1960’larda Devlet Planlama Teşkilatı’nın
kurulmasıdır (Bıçakçı & Hürmeriç, 2013: 91).
Türkiye’de halkla ilişkiler terimi, ilk defa 1946’da göreve başlayan hükûmetin
programında, polisin halkla ilişkilerine dair bir ifadede yer almış, daha sonra aynı deyim
silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin dokümanlarında görülmeye başlamıştır. Daha sonra
Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı çatısı altında çeşitli birimlerde ifa edilmiştir. Çağdaş
anlamda ilk halkla ilişkiler çalışması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Koordinasyon Dairesi
bünyesinde Temsil Şubesi’nin yer almasıyla başlamıştır. Sonra da devlet içindeki halkla
ilişkiler çalışmaları sırasıyla devam etmiştir (Okay ve Okay, 2007: 18-20).
1950 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde Gazetecilik
Enstitüsü’nün kurulmasıyla Halkla İlişkiler eğitimine giden yol açılmış bulunmaktadır. 1966
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek
Okulu’nda halkla ilişkiler dersleri verilmeye başlamış, yine bu yıllarda, İstanbul Üniversitesi
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İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nde de halkla ilişkiler eğitimine başlanmıştır.
(Tokgöz, 2003).
Devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde de halkla ilişkiler çalışmaları başlamıştır.
İş Bankası, profesyonel anlamda, 1968 yılında Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev
yönetmeliğini hazırlamış ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimini oluşturmuştur. Türkiye’deki
ilk halkla ilişkiler ajansının kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna, 1969 yılında Koç Holding’te
Halkla Münasebetler Müdürü olarak işe başlamış, İş Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding,
Eczacıbaşı Holding ve Yaşar Holding gibi ulusal büyük şirketlerde de halkla ilişkiler
bölümleri kurulmuş, aynı dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren Mobil, BP ve Shell gibi
uluslararası şirketlerde de halkla ilişkiler çalışmaları başlamıştır. Prof. Asna, halkla ilişkiler
müdürü olarak işe başladığı yıllarda, bu şirketlerde dış ilişkiler olarak adlandırılan bölümlerde
görev yapan Fethi Pirinççioğlu, Canan Usman, Ahmet Ramazanoğlu ve Mehmet Turaç gibi
kişilerin halkla ilişkiler faaliyetleri yaptığını ifade etmektedir (Asna, 2009: 189-190).
Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler ajansı 1974 yılında, Prof. Dr. Alâeddin Asna tarafından
“A&B” adıyla kurulmuştur. A&B, bu yıllarda özellikle kurumların kendi içlerinde halkla
ilişkiler bölümü kurmak, bu bölüme eleman almak ve ilkelerini ortaya koymak gibi meslek
birimlerinin oluşturulması, yaygınlaştırılması anlamında halkla ilişkiler mesleği açısından
önemli danışmanlıklar yapmıştır (Okay ve Okay, 2007: 32). A&B’nin danışmanlık ve halkla
ilişkiler faaliyetlerine, dönemin şartları, özel kuruluşların az olması göz önüne alındığında ilk
başlarda şüpheyle yaklaşılmıştır. A&B’ye bir süre sonra, her biri uzun dönem sektörde öncü
olarak yer almış Ayşegül Dora ve Betûl Mardin katılmıştır (Bıçakçı & Hürmeriç, 2013: 95).
Sonraki yıllar halkla ilişkilerin kamu ve özel sektörde niceliksel olarak yaygınlaştığı
ve hızlı geliştiği dönemdir. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer birçok ilde
halkla ilişkiler ajansları kurulmuştur. 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de çok sayıda büyük
şirket, kendi bünyelerinden halkla ilişkiler bölümü oluşturmuş veya (yavaş da olsa) sayıları
artan halkla ilişkiler şirketlerinden yararlanmaya çalışmıştır. (Okay ve Okay, 2007: 32).
1990’ların başında Türkiye’de az sayıda halkla ilişkiler ajansının olduğu
gözlemlenmektedir. O dönemde, birçok reklam, prodüksiyon, medya satın alma şirketinin
piyasada yer aldığı görülmektedir. Zamanla, müşterilere bütüncül hizmet sunmak amacıyla
halkla ilişkilerin gerçek bir ihtiyaç olduğunun anlaşıldığı bir dönem başlamış ve halkla
ilişkiler ajansları, reklam şirketlerinin yanında yerlerini almaya başlamıştır. Reklam ajansları,
halkla ilişkiler ajanslarının bir biri ardına kurulmasını tetiklemiştir. Çokuluslu şirketlerin
çoğalması nedeniyle marka ve ürünlerdeki farklılaşma, halkla ilişkilerin kamuoyunu
etkilemek için önemli bir araç olarak kullanılması fikrini güçlendirmiştir. 1992 yılında, Ceyda
Aydede’nin sahibi olduğu Global Tanıtım, uluslararası halkla ilişkiler ajansı FleishmanHillard’ın bağlı şirketi olmuştur. Bu gelişme, ülkemizde halkla ilişkiler sektöründeki
uluslararasılaşmanın başlangıcını oluşturmuştur [Global Tanıtım 2010 yılında Hill &
Knowlton Strategies tarafından satın alınarak, adı “Global Hill & Knowlton” olarak
değişmiştir (medyaradar.com, 2015)]. Betûl Mardin ise 1992’de, Uluslararası Halkla ilişkiler
Derneği’nin (IPRA) Yönetim Kurulu’na seçilmiş, 1995’de IPRA’nın ilk Türk Yönetim
Kurulu Başkanı olmuştur.
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Türkiye’deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi
dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar
yapmak üzere, 1972 yılında 13 halkla ilişkiler profesyoneli tarafından Halkla İlişkiler Derneği
kurulmuştur. (tuhid.org, 2015). Halkla İlişkiler Derneği’ne, 2004 yılında, Bakanlar Kurulu
Kararı ile adının başında Türkiye ifadesini kullanma izni verilmiştir (Okay ve Okay, 2007:
30). Derneğin (TÜHİD) Aralık 2015 itibarıyla 211 halkla ilişkiler uygulayıcısı bulunmaktadır.
TÜHİD, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (International Public Relations AssociationIPRA) ve Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu (Conféderation Européenne Des Relations
Publiques - CERP) ile iş birliğine girmiştir. 2004 yılında ise halkla ilişkiler alanında etik
üzerine çalışmalar yapan Global Alliance’a üye olmuştur.
Halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı sektörünü geliştirmek, genişletmek ve
sektörün hizmet standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelen 11 iletişim danışmanlığı
şirketi tarafından 2004 yılında İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) kurulmuştur.
İDA aynı zamanda, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği’nin (ICCO) üyesidir Ajans
bazında üyelik kabul eden İDA’nın 2015 yılının Ağustos ayı itibarıyle 26 üyesi bulunmaktadır
(ida.org.tr, 2015).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin ve halkla ilişkiler ajanslarının
gelişimi ve geçirdiği evreler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki toplumsal olaylardan hangisi halkla ilişkiler mesleğinin ortaya
çıktığı süreci hazırlayan koşulları şekillendirmiştir?
a)

Sanayi Devrimi

b)

Rönesans

c)

Fransız İhtilali

d)

Reform hareketleri

e)

30 Yıl Savaşları

2)
Bazı yazarlara göre, göz ardı edilen aşağıdaki hangi alanda faaliyet gösteren
uzmanların halkla ilişkiler mesleğinin öncülleri olarak sayılması gerekmektedir?
a)

Tüccarlık

b)

Fuarcılık

c)

Esnaflık

d)

Sanatkârlık

e)

Sanayicilik

L’Etang’a göre, 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de ilk halkla ilişkiler
danışmanlarının önemli bir bölümü, kariyerlerine hangi şirketlerde başlamıştır?
3)

a)

Tiyatro kumpanyaları

b)

Tanıtım ajansları

c)

Panayırlar

d)

Reklam ajansları

e)

Gezici satıcılar
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4)
Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kurumsal halkla ilişkiler departmanı, hangi
yıl hangi kuruluş bünyesinde kurulmuştur?
a)

1889 - Westinghouse

b)

1892 - Ford

c)

1894 - GE

d)

1896 - Standart Oil

e)

1895 – 3M

5)
Halkla ilişkiler tarihinde yaptığı çalışmalarla, mesleğin basın ajanlığından
tanıtım uzmanlığına (publicist) doğru evrilmesini sağlayan isim hangisidir?
a)

Frank Burst

b)

Alvin Lee

c)

Ivy League

d)

Ivy Ledbetter Lee

e)

Poison Ivy

6)

Türkiye’de halkla ilişkiler terimi, ilk defa nerede geçmiştir?

a)

1960 Anayasasının kabulünde

b)

1923’te Cumhuriyet’in kurulması sırasında

c)

1956’da TBMM’de

d)

Devlet Planlama Teşkilatı kuruluşunda

e)

1946’da göreve başlayan Celal Bayar hükûmetinin programında

7)

Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler ajansını adı nedir? Kim kurmuştur?

a)

Global - Prof. Dr. Metin Kazancı

b)

A&B - Prof. Dr. Alâeddin Asna

c)

Tribeca - Ali Cem İlhan

d)

Ajans Ada - Canan Usman

e)

Ünite - Mehmet Turaç
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8)
1995’de IPRA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olan halkla ilişkiler
uzmanı kimdir?
a)

Ayşegül Dora

b)

Ceyda Aydede

c)

Betül Mardin

d)

Şebnem Çamaş

e)

Meltem Erkaan

9)
1933’te San Francisco’da açtıkları Campaigns. Inc adlı ajansla, siyasal
kampanya danışmanlığı işinin başlangıcını oluşturan iletişimciler kimlerdir?
a)

Josef F. Wright ve William Wrigth

b)

Clem Whitaker ve Leone Baxter

c)

John Upstan ve Tony Sinclair

d)

Tony Blair ve James Cameron

e)

Robert Lewis ve Tom More

10)
1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye’de kendi halkla ilişkiler bölümünü kurmuş
aşağıdaki büyük kuruluşlar arasında hangisi yanlış verilmiştir?
a)

İş Bankası

b)

Eczacıbaşı Holding

c)

Koç Holding

d)

Sabancı Holding

e)

Yıldız Holding

Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)d, 4)a, 5)d, 6)e, 7)b, 8)c, 9)b, 10)e
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4. HALKLA İLİŞKİLER AJANSINDA İŞ YAPIŞ TEKNİKLERİ VE
ORGANİZASYONEL YAPI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
Etmeli?

Kuruluşlar Halkla İlişkiler Ajansını Seçerken Ne Yapmalı ve Nelere Dikkat

4.2.

Halkla İlişkiler Ajansıyla Çalışmak İsteyen Kuruluşların Sorması Gereken

4.3.

Halkla İlişkiler Ajansları Ne İş Yapar?

4.4.

Halkla İlişkiler Ajansında Bir Gün Nasıl Geçer?

4.5.

Halkla İlişkiler Ajansında Organizasyonel Yapı

Sorular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

mıdır?

1)

Halkla ilişkiler ajansıyla çalışmak isteyen bir kuruluş ne yapmalıdır?

2)

Bir halkla ilişkiler ajansında gün içinde hangi işler yapılır?

3)

Ülkemizdeki halkla ilişkiler ajanslarında stratejik planlama bölümleri yaygın
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Halkla ilişkiler ajansını
seçmek isteyen kuruluşlasın
yapması gerekenleri
sıralayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Halkla ilişkiler ajansının
hangi işleri yaparak faaliyet
gösterdiğini anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Halkla ilişkiler ajansında bir
gün içindeki iş akışını
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Halkla ilişkiler ajansının
organizasyonel yapısını
ifade edebilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Müşteri ilişkileri



Medya ilişkileri



Strateji



Operasyon
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Giriş
Halkla ilişkiler ajansları, kuruluşların çeşitli iletişim ihtiyaçlarına ek olarak kendi
kurumsal ihtiyaçlarına göre de yapılanmalarını gerçekleştirmektedirler. Halkla ilişkiler
ajansları, sadece günlük rutin iletişim faaliyetlerinin yanı sıra, esas olarak kuruluşların iletişim
ihtiyaçlarına yönelik proaktif ve reaktif stratejiler geliştirmek, kuruluşların kamuoyunun
önüne çıktığında çeşitli paydaşlarıyla hangi üslupla iletişim kuracaklarını tasarlamak gibi
katma değer yaratan işlerde uzman danışmanlık firmaları olarak faaliyet göstermektedir.
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4.1. Kuruluşlar Halkla İlişkiler Ajansını Seçerken Ne Yapmalı ve
Nelere Dikkat Etmeli?
Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Halkla İlişkiler Ajansları Konseyi
(Council of Public Relations Firms), kuruluşların halkla ilişkiler ajansı arayışında
kullanmasını tavsiye ettiği standartlar yayınlamıştır. Konsey, kuruluşların bu konuda,
aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulamaktadır (prcouncil.net, 2015):
Arama Süreci:

dikkat edin.

Arayışınızın gereklilikleri ile kendi hacim ve kapsamınızın uyumlu olmasına



Süreçteki aşamaları ve takvimi net olarak ifade edin.



Süreci, belirlediğiniz temel kurallara göre yönetin.



Seçim için kriterleri belirleyin.



Ajanstan alacağınız cevabın kaliteli olmasını sağlayacak kadar süre tanıyın.

İlk Eleme Aşaması:


İşin bütçesi ve kapsamını tanımlayın.



Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı tam olarak tanımlayın.


talep edin.


Sadece adaylar arasında ilk karşılaştırma yapabilmek için gereken bilgileri
Uzun listenizi en fazla 8 ajansla sınırlı tutun.

Yeterlilikler Aşaması:


tanıyın.

Ajanslara kuruluşunuz ve ihtiyaçlarınızla ilgili brief verin.
Ajanslara, sizin hakkınızdaki bilgileri diğer kaynaklardan öğrenmesi için fırsat



Ajansların yeterliliklerini hayata geçirmesini sağlayın.



Ajanstaki ekiplerle tanışın.



Çıkar çatışmalarını açık şekilde gündeme getirin ve tartışın.
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Son Aşama:


Kısa listeye girecek ajansları 2 veya 3 adet olacak şekilde sınırlayın.


Ajanslara stratejik düşünme yeteneklerini göstermelerine fırsat verecek
görevler tasarlayın.

Yaratıcılığı, karşılaştırmalı vakaları veya
uygulanacağına dair örnekleri gözden geçirerek değerlendirin.

önerilen

stratejinin

nasıl


Gerçek bir ortak çalışma fırsatı yaratarak müşteri / ajans ilişkisinin nasıl
olacağına bakın.


Ajansın referansları ile konuşun.

Ajans Seçimi:


Arama sürecinin sonucunu mutlaka bildirin.



Seçtiğiniz ajansı duyurmadan önce kısa listeye giren diğer ajansları haberdar



Seçmediğiniz ajanslara sağlam geri bildirimde bulunun.

edin.

4.2. Halkla İlişkiler Ajansıyla Çalışmak İsteyen Kuruluşların
Sorması Gereken Sorular
Pickton ve Broderick, halkla ilişkiler ajansıyla çalışmak isteyen kuruluşların ajans
seçimi sırasında kendilerine sormaları gereken soruları şu şekilde sıralamaktadır (Pickton &
Broderick, 2005: 561):

Bir ajansa ihtiyacım var mı yoksa iletişim / halkla ilişkiler faaliyetlerimi şirket
içinde gerçekleştirebilir miyim?

Ajans benim elim ayağım olacak mı? Kurum içi basın ofisi gibi sorumluluk
alabilecek mi?


Ajanstan basın bülteni yazması ve medyada yansıma elde etmesi istenecek mi?


Ajans yüksek seviyede stratejik danışmanlık ve planlama hizmetleri vermeli
mi? Ajans bunları gerçekleştirmek için gereken beceriye sahip mi?

Ajans genç, parlak ve atılgan bir kurum mu olmalı yoksa devlet adamı
ciddiyetinde kurumsal bir kişilik sergilenmesine yardım edecek bir ajans mı olmalı?


Yapılacak faaliyetler üst yönetimin desteğini alacak mı?
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Ne kadar iş üretilecek?



Bütçe nedir?



Ajans ekibiyle rahat çalışabilecek miyim?

4.3.

Halkla İlişkiler Ajansları Ne İş Yapar?

Kuruluşlar, uygulamayı düşündükleri halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek
için kurum içi halkla ilişkiler departmanı veya danışman halkla ilişkiler ajansı ya da her
ikisinden de yararlanabilirler. Görevlendirilen sadece bir halkla ilişkiler ajansıysa kurumun
tüm halkla ilişkiler faaliyetleri bu ajans tarafından planlanıp geliştirilir. Eğer her ikisi de
kullanılıyorsa, yani hem kurum içi halkla ilişkiler bölümü, hem de ajans görevlendirilmişse,
bu birimler birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak kuruluşun başarısı için birlikte faaliyet
gösterirler.
Halkla ilişkiler ajansları, bu alanlarda aşağıdaki işleri yapmaktadırlar:
Paydaşlarla ve eko sistemle ilişkiler (Medya dâhil...)
Kuruluşlar; faaliyetleri, hedefleri, politikaları ve aldığı sonuçlardan etkilenebilen veya
tüm bunları etkileyebilen kişiler, gruplar, organizasyonlar veya sistemler olarak tanımlanan
“paydaş”larla (stakeholders) sürekli olarak ilişki hâlindedir. Paydaşlar, kuruluşta meşru
hakları, yasal çıkarları olan özel ve tüzel kişilikler olabildiği gibi organizasyonun yaptıklarıyla
bağlantısı olan herkes olabilir.
Bir kuruluşun paydaşları şu şekilde sıralanabilmektedir: Hissedarlar, kanun koyucular,
siyasi yetkililer, yönetim kurulları, çalışanlar, işçiler, sendikalar, tedarikçiler, tüketiciler,
müşteriler, işverenler, dernekler, siyasi topluluklar, profesyonel camialar, üniversiteler,
vatandaşlar, çevreciler, öğrenciler, seçmenler, azınlıklar ve medya...
Halkla ilişkiler ajansı, tüm bu paydaşlarla kurulan ilişkilerde ve iletişimde danışmanlık
yapar. Bu paydaşlar arasında kolaylaştırıcı (facilitator) işlevi görerek, “paydaş-paydaş” veya
“paydaş-kuruluş-paydaş” arasındaki iletişimin düzenli ve kontrollü akmasını sağlar.
Halkla ilişkiler ajansının varlık nedenlerinden biri de, paydaşlarla ilişki kurmak ve bu
ilişkiyi uzun süre devam ettirebilmektir.
İletişim süreçlerini
bulunmak.

tasarlamak,

planlamak,

iletişim stratejisine

katkıda

Halkla ilişkiler ajansının önemli görevlerinden biridir. Halkla ilişkiler ajansı, hizmet
verdiği kuruluşun paydaşlarıyla iletişimindeki süreçlerin tasarlanmasına ve kuruluşun iş
hedeflerine uygun iletişim stratejisinin oluşturulmasına önemli katkılarda bulunur. Ajanstan,
bu stratejinin oluşturulması, denetlenmesi ve buna uygun yıllık iletişim planlarının yapılması
beklenir.
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Mesajlar için bir iletişim platformu oluşturmak (uygulama, operasyon)
Halkla ilişkiler ajansı, iletişim stratejisine uygun tüm uygulamaların ve operasyonun
yürütülmesinde de kilit konumdadır. Bu kapsamda halkla ilişkiler ajansları, seminer, kongre,
sempozyum, vb toplantıları planlar, düzenler ve uygular, konuşma metinlerini hazırlar,
konuşmacı ve ünlü kişileri temin etmektedir.
Gazetecilerle görüşmeler yapar, basın ziyaretleri, basın toplantıları ve gezileri
düzenler, basınla ilişkileri yürütür. Ayrıca, basın materyellerinin hazırlanması, kurum
yayınlarının çıkarılması gibi görevler üstlenir.
Müşterisiyle ilgili tüm haberleri tüm mecralarda izlemek, yorumlamak,
uyarmak, harekete geçmek (reaktif, proaktif)
Hakla ilişkiler ajansı, kuruluşa hem dış gözle baktığı hem de büyük resmi görebildiği
için çıkabilecek sorunlar önceden kestirip, önlemler alır. Bu anlamda yapılan “proaktif
iletişim çalışmaları”, halkla ilişkiler ajansının ayırt edici görevlerinden biridir. Hizmet verdiği
kuruluşları ilgilendirebilecek siyasi, sosyal, kültürel her türlü gelişmeyle ilgili sürekli olarak
kuruluşa bilgi verir. Bir sorun zamanında çözülmezse ve görmezden gelinirse, ajansın
etkileşim halinde olduğu müşterilerle iletişim kopukluğu olur. Sorun fazlasıyla büyüyerek bir
krize dönüşebilir. Bu nedenle sorunlar mutlaka zamanında çözülmeli, müşteri kuruluşların
istekleri analiz edilerek buna uygun bir strateji yürütülmelidir.
Kuruluşun sektörüyle ilgili gelişmeleri ve iletişim açısından etkilerini analiz ederek
müşterisine iletir. Halkla ilişkiler ajansında kuruluşa hizmet veren ekip bu bilgilendirmeleri
yaparken sadece aktararak değil, aynı zamanda bu gelişmelerle ilgili yorum ve analizlerini de
katarak “danışmanlık” görevi yürütmektedirler.
Tüm yapılan iletişimi raporlamak ve analiz etmek
Halkla ilişkiler ajansı, yaptığı tüm işlerin sonunda veya belli periyotlarla (aylık, 3 aylık
6 aylık ve/veya yıllık olarak) müşterisine bu işin/işlerin ayrıntılarını ve sonuçlarını içeren bir
rapor yazmalıdır. Bu raporlar, daha sonra yapılan işlerle karşılaştırılarak aradaki eksiklikler
tespit edilip düzetilir. Raporlar aynı zamanda hukuki olarak, yapılan işlerin kanıtı işlevini
görür.
Öte yandan raporlar, hizmet verilen kuruluşa gönderilerek, ondan hizmet hakkında
geri bildirim almak için de çok yararlı vesilelerdir. Verilen hizmetin gelişimini izlemek ve
müşteriyi tanımak için de yararı olmaktadır.
İletişim adına yapılanları arşivlemek (Kurumsal hafıza)
Çoğu zaman göz ardı edilen ve günlük rutin tempo içinde ihmal edilen bir iştir. Halkla
ilişkiler ajansları, müşterileri için yaptıkları tüm işleri ve bu işler sırasında üretilen tüm
materyelleri, belli bir sistematik içinde sınıflandırıp, arşivlemelidir. Bu, daha sonra yapılacak
işlere referans oluşturması için çok yararlı bir süreçtir. Bu çalışma sayesinde, hem ajansın
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hem de hizmet verdiği müşterisinin “kurumsal hafızası” güçlü şekilde sürdürülür.

4.4.

Halkla İlişkiler Ajansında Bir Gün Nasıl Geçer?

Halkla ilişkiler ajansında günlük rutin içinde yapılan işler aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
Çıkan haberlerin ve ilgili her bilginin takibi ve analizi (Geleneksel / dijital mecra
takibi)
Ajanslar her sabah ilk bu çalışmayla güne başlar. Ajanslarda müşteriyle ilgili
uzmanlar, hizmet verilen kuruluşlar ve sektörleriyle ilgili haberlerin ve ilgili bilgilerin takibini
yapar veya takibini yapan medya takip ajanslarından aldıkları günlük yansıma dökümlerini
yorumlar. Bu haberler ve bilgileri analiz edilir. Her sabah, tüm ilgili haberler müşteriye
iletilir. Müşteride krize neden olması olası haberler, olabildiğince erkenden iletilir ve alınması
gereken önlemler de haberlerle birlikte müşteriye mutlaka gönderilmelidir (danışmanlık
görevinin bir gereği olarak).
Rutin işler (takip, raporlama, günlük yazışmalar, siparişler, vs)
Müşteriyle günlük elektronik yazışmaları ve müşteriden rutin olarak alınan siparişleri
kapsar. Müşteriden gelen sipariş e-postalarına mutlaka, müddetiyle birlikte cevap verilmelidir.
Sipariş hemen yerine getirilmese bile, alınan sipariş mesajıyla ilgilenileceğini belirten bir eposta mesajının hemen iletilmesi çok yararlı olur. Öte yandan metin yazımı da günlük rutin
işlerin başında gelir.
Reaktif ve proaktif işler (Kriz yönetimi, konu yönetimi, içerik oluşturma,
planlama, uygulama)
Kriz durumlarında alınacak önlemler ve aksiyonların önceden bilinmesi çok mümkün
olamamakla birlikte, kriz durumlarında ajans içindeki ekibin nasıl hareket edeceği önceden
belli olmalıdır. Kriz durumunda soğukkanlı hareket etmek için yarar sağlayan ve olası krizlere
karşı uyarı niteliğinde olan proaktif yaklaşımlar, ajansın müşterisiyle olan ilişkisinin sağlam
temeller üzerine oturtulmasına önemli katkıda bulunur.
Ayrıca iletişimle ilgili yapılacak her işte, içeriği oluşturmak ve oluşturulan içeriğin
uygulanması aynı derece önemli iki ana iştir. Bu nedenle halkla ilişkiler ajansları, sadece
iletişim alanında değil, hizmet verdiği kuruluşların faaliyet alanı, üyesi olduğu sektör, ilgili
kurumsal ve bireysel paydaşları (meslek örgütü, müşterileri, vs) hakkında son derece yetkin
olmalı bilgi birikimini sürekli artırmalıdır.
Metin(lerin) yazımı
Basın bülteni, konuşma metni, tebrik / taziye metinleri, bilgilendirme metinleri,
kuruluşların aldığı müşteri şikâyetlerine cevaplar vb metinlerin yazılması da halkla ilişkiler
ajansının rutin işleri içinde önemli bir alanı oluşturur. Hangi metnin hangi kişi tarafından
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yazılacağı önceden belirlenmeli ve ekip içinde işbölümü yapılmalıdır.
Bazı halkla ilişkiler ajanslarında metin yazımı için ayrıca bir bölüm de bulunmaktadır.
Toplantılar (genellikle müşterinin ofisinde olur)
Gün içinde müşterilerle veya üçüncü taraflarla (etkinlik ajansları, uzmanlar, müşteri
adayları, potansiyel müşteriler vs) yapılan toplantılar da halkla ilişkiler ajansının günlük
rutininin önemli bir bölümünü oluşturur. Toplantılar, müşteriyle bir araya gelme ve ilgili
alanlardaki uzmanlık ve yetkinliği müşteriye net olarak göstermek için önemli vesilelerdir.
Toplantıların genel olarak zaman yönetimi açısından verimsiz geçmesi konusu sık
rastlanan bir durumdur. Bu nedenle, halkla ilişkiler ajansları, toplantıların verimli geçmesi
için toplantı öncesi ve sonrasında bir dizi eylem yerine getirmek zorundadır.
Toplantılardan önce “tartışılacak gündemi” önceden hazırlamak ve ilgili taraflara
göndermek, toplantının verimli geçmesi için yararlıdır. Toplantıda tartışılacak konular
hakkında önceden kısa bir araştırma yapmak gerekiyorsa, ajansın bu araştırmayı yaparak,
toplantı öncesinde tüm taraflara göndermesi yararlı sonuçlar doğurabilir. Toplantı sırasında
ajans yetkilileri toplantıda konuşulanları eksiksiz bir biçimde not etmelidir.
Daha sonra toplantıda konuşulanlar, ajans tarafından toplantı sonrasında net ve açık
şekilde “toplantı notları” hâline dönüştürülüp ilgili tüm taraflara paylaşılmalı, tarafların
görüşleri alındıktan sonra nihai notlar olarak paylaşılmalıdır.
Halkla ilişkiler ajansı için genel anlamda 3 önemli toplantı tipi vardır:

Brief toplantısı: Ajansın hizmet verdiği kuruluşun projesi, projenin kapsamı
ve bu projeyle ilgili istekleri ve hedeflerine dair bilgileri paylaştığı toplantılardır. Kuruluşlar
brief verme konusunda her zaman eksiksiz çalışmayabilirler. Bu nedenle bu tip toplantılarda
ajans yetkilileri, hizmet verilen kuruluşun yetkililerine konuyla ilgili bol soru sorarak, brief’i
eksiksiz almaya çalışmalıdır. Brief almak için halkla ilişkiler ajanslarında bir form da
hazırlamak ve bu formda brief almaya yarayacak eksiksiz sorulara yer vermek çok yararlı
olacaktır.

Debrief toplantısı: Ajansın, brief toplantısından sonra konu hakkında çalışıp
brief’ten en anladığını müşterisine anlattığı bir toplantı daha yapılır. Buna debrief toplantısı
denir. Bu toplantıda ajans, yapacağı iletişim çalışması için doğru yolda olup olmadığını anlar.

Proje sunum toplantısı: Ajans, bu toplantıda aldığı brief doğrultusunda
yaptığı iletişim çalışmasını müşterisine sunar ve onun onayını alarak projenin uygulamasına
geçmeyi amaçlar.
Bu tip toplantılar, reklam ajansları için de geçerlidir ve aynı önemdedir.
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Müşteri ilişkileri ve ziyaretleri - Medya/Gazeteci/Uzman ziyaretleri
Halkla ilişkiler ajansı için, sürekli olarak ilişki içinde bulunması gereken paydaşlarıyla
yüz yüze gelebileceği fırsatlar yaratması çok önemlidir. Yüz yüze iletişim vesileleri olan
buluşmalar, ilişkinin profesyonel konumdan daha insani konuma doğru kayması için önemli
fırsatlardır.
Arşivleme
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çoğu zaman göz ardı edilen ve günlük rutin tempo
içinde ihmal edilen bir iştir. Halkla ilişkiler ajansları, hizmet verdiği kuruluşlar için yaptıkları
tüm işleri ve bu işler sırasında üretilen materyalleri, belirli bir sistematik içinde arşivlemelidir.
Hatta ajanslarda trafiği kontrol etmek ve arşivlemek için ayrı bir görevlinin istihdam
edilmesi de verimli sonuçlar verir. Arşivlemek, daha sonra yapılacak işlere referans
oluşturması için de çok yararlı bir süreçtir.

4.5.

Halkla İlişkiler Ajansında Organizasyonel Yapı

Halkla ilişkiler ajansı içinde aşağıdaki birimler görev yapmaktadır:
Müşteri İlişkileri Bölümü
Halkla ilişkiler ajansı içinde her müşteriye hizmet verecek ekip oluşturulur. Bu ekipler
ajans içinde müşteri ilişkileri birimini oluştururlar ve birden fazla müşteriye hizmet verirler.
Hizmet verilen kuruluşla ilgili tüm ilişkiyi sürdürürler ve yönetirler. Müşteriden brief alır,
müşteriyi sürekli izler, haberlerinin takibini yapar, iletişim planları ve stratejilerini hazırlar.
Müşterinin paydaşlarıyla ve eko sistemiyle ilişkilerinde danışmanlık hizmeti verir.
Medya ilişkilerinin ayrı bir birim olarak örgütlenmediği halkla ilişkiler ajanslarında
konvansiyonel ve sosyal medya ile ilişkileri sürdürür ve yönetir.

Şekil 2: Halkla İlişkiler Ajansında Yer Alan Bölümler
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Medya İlişkileri Bölümü
Konvansiyonel ve sosyal medya ile ilişkileri yürütür. Medyaya verilecek içeriği üretir.
Bu içerik için müşteri ilişkileri birimiyle ve kuruluşlardaki kurumsal iletişim birimleriyle
yakın temas hâlinde çalışır. Bazı ajans organizasyonları içinde medyaya gönderilecek veya
önerilecek içeriği müşteri ilişkileri ekipleri hazırla ve medya ilişkileri ekibi medyaya iletir.
Basın toplantısı, basın gezisi ve benzeri “medya ile bir araya gelme vesilelerinde”
medyaya daveti gönderir, bu etkinliklerde medyayla yüz yüze iletişimi sürdürür. Bu tür
organizasyonlarda, müşteri ilişikleri ekibiyle birlikte medyanın ihtiyaçlarını karşılar.
Stratejik Planlama Bölümü
Markanın yaratılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için iletişimde gereken 3
önemli kavram bulunmaktadır:


Doğru iç görü (Insight)



Doğru konumlandırma (Positioning)



Orijinal İçerik (Content)

İçgörü, stratejik planlamanın kalbini oluşturur. İletişimde markayla ilgili ne
söyleyeceğimize karar verirken hareket ettiğimiz noktadır. Markamızın tüketici algısında ve
duygusal dünyasında “dokunma noktası”dır. Tüketicinin markaya duygusal olarak bağlanma
noktasıdır. Konumlandırma, bu içgörüden hareket ederek, bir markanın, onu diğerlerinden
ayırt edici özelliğini belirlemesi, o özelliğe sahip çıkması ve bu özelliği koruyarak rekabet
avantajını istikrarlı hâle getirdiği durumdur. Orijinal içerik ise, içgörüden hareket edilerek
oluşturulan konumlandırma alanını, tüketiciye, diğer markalardan farklı, orijinal bir bağlamda
ilettiği söylem, tarz ve duruştur.
Bu bağlamda, stratejik planlama biriminin görevi, markayla ilgili doğru içgörüyü
belirleyerek, buradan hareketle doğru konumlandırmayı yapıp, ilgili ekibe, doğru iletişim
içeriğini hazırlaması için elindeki bilgileri yaratıcı brief olarak sunmaktır.
Türkiye’de reklam ajanslarında 2000’li yıllardan bu yana yaygınlaşan stratejik
planlama birimleri, halkla ilişkiler ajanslarında henüz çok yaygın değildir. Ancak bu birime
sahip bazı halkla ilişkiler ajansları mevcuttur.
Sosyal Medya Bölümü
Halkla ilişkiler ajanslarının tamamında bu birim olmasa da sosyal medya iletişimi,
halkla ilişkiler ajanslarının ana işlerinden biri hâline gelmiştir. Ancak yapılan bir araştırmada,
sadece 27 halkla ilişkiler ajansı, sosyal medya hizmeti verdiğini belirtmektedir. Halkla
ilişkiler ajansları bu hizmeti sosyal medya ajanslarına bırakmış görünmektedir. (Bu araştırma,
notların sonunda ek okuma bölümünde verilmiştir.)
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Sosyal medya birimi, ajans içinde, kuruluşların sosyal medyadaki iletişimini yürütür,
takip eder, raporlar, kuruluşun iletişim stratejisine uygun sosyal medyaya özgü iletişim
taktikleri belirler, bu çalışmaları bizzat uygular, sosyal medyayla ilgili projelerde yazılımların
hazırlanmasını ilgili şirketlerden takip eder.
Etkinlik Yönetimi Bölümü
Bu birim, hizmet verilen kuruluş için halkla ilişkiler ajansının düzenlediği etkinliklerin
tüm organizasyon süreciyle ilgilenir: Mekânın ayarlanması, lojistiğin yürütülmesi, etkinlik
akışının hazırlanması, ikram ve salon düzeninin hazırlanması, ulaşım hareketlerinin
planlanması ve yürütülmesi, ses, ışık vb teknik kurulumların yapılması vb tüm işlerde bizzat
görev alır. Etkinliklerin bütçelerini hazırlar ve yönetir.
Bu etkinliklerin içerik tarafı, (yani, etkinlikte hazırlanacak basın bülteni, yapılacak
sunum, basına iletilecek tüm materyellerin) hazırlanması müşteri ilişkileri ekibi ve medya
ilişkileri ekibi tarafından yürütülür.
Ajans Başkanı
Ajansı yönetir. Tüm bölümlerin arasındaki koordinasyonu sağlar. Ajansın uzun vadeli
hedefleri üzerine çalışır. Birimlerin yaptıklarını bir üst gözle inceler ve eksikleri belirleyip
düzeltilmesini sağlayan mekanizmaları belirler. Ajansın, kamusal alandaki sözcüsü ve
temsilcisidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, halkla ilişkiler ajansını seçmek durumunda olan kuruluşların dikkat
etmesi gereken hususlar, bu kuruluşların ajans seçimi öncesi ve sırasında sorması gereken
sorular masaya yatırılmıştır. Halkla ilişkiler ajanslarının günlük rutin içinde yaptıkları işlerin
akışının yanı sıra, ajansların işlevleri, organizasyonel yapıları ve bu yapı içinde ayrışmış
bölümlerin görevleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren
Halkla İlişkiler Ajansları Konseyi’nin, kuruluşlara, halkla ilişkiler ajansı seçerken “Arama
Süreci”nde yapmasını tavsiye ettiği hususlardan biri değildir?
a)
Arayışınızın gereklilikleri ile kendi hacim ve kapsamının uyumlu olmasına
dikkat etmek
b)

Seçim için kriterleri belirlemek

c)

Süreçteki aşamaları ve takvimi net olarak ifade etmek

d)

Ajans yetkilisini sürekli arayarak sorguya çekmek

e)

Süreci, belirlediğiniz temel kurallara göre yönetmek

2)
Aşağıdakilerden hangisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren
Halkla İlişkiler Ajansları Konseyi’nin, kuruluşlara, halkla ilişkiler ajansı seçerken
“Yeterlilikler Aşaması”nda yapmasını tavsiye ettiği hususlardan biri değildir?
a)

Ajanslara kuruluş ve ihtiyaçlarıyla ilgili brief vermek

b)

Ajansların yeterliliklerini hayata geçirmesini sağlamak

c)

Ajanstaki ekiplerle tanışmak

d)

Ajansın diğer müşterileriyle bağlantıya geçmek

e)

Çıkar çatışmalarını açık şekilde gündeme getirmek ve tartışmak

3)
Aşağıdakilerden hangisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren
Halkla İlişkiler Ajansları Konseyi’nin, kuruluşlara, halkla ilişkiler ajansı seçerken “Alans
Seçimi” aşamaısnda yapmasını tavsiye ettiği hususlardan biridir?
a)

Kısa listede seçilmeyen ajansları haberdar etmemek

b)

Kısa listeye giren diğer ajansların son bir değerlendirmesini yapmak

c)

Ajans arama sürecinin sonucunu mutlaka bildirmek

d)

Ajansın referansları ile son bir kez konuşmak

e)

Adaylarla birlikte ortak proje yapmak
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Pickton ve Broderick’e göre, halkla ilişkiler ajansıyla
çalışmak isteyen kuruluşların ajans seçimi sırasında kendilerine sormaları gereken sorulardan
biridir?
a)

Ajansın ofisi, yöneticilerimizi ağırlayabilecek donanıma sahip mi?

b)
Ajans genç, parlak ve atılgan bir kurum mu olmalı yoksa devlet adamı
ciddiyetinde kurumsal bir kişilik sergilenmesine yardım edecek bir ajans mı olmalı?
c)

Ajansın hizmet aldığı şirketler var mı?

d)

Ajansın yöneticilerinin ilişki ağı kuvvetli mi?

e)

Ajansın rakiplerinin durumu nedir?

5)

Aşağıdakilerden hangisi, bir kuruluşun paydaşları arasında yer almaz?

a)

Sendikalar

b)

Tedarikçiler

c)

Çalışanlar

d)

Tüketiciler

e)

Teknik ekipman

“Hakla ilişkiler ajansı, kuruluşa hem dış gözle baktığı hem de büyük resmi görebildiği
için çıkabilecek sorunlar önceden kestirip, önlemler alır. Bu anlamda yapılan
“………………………………”, halkla ilişkiler ajansının ayırt edici görevlerinden biridir.”
6)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Yerinde iletişim çalışmaları

b)

Reaktif iletişim çalışmaları

c)

Proaktif iletişim çalışmaları

d)

Kriz iletişimi çalışmaları

e)

Bürokratik çalışmalar
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“Halkla ilişkiler ajansları, müşterileri için yaptıkları tüm işleri ve bu işler sırasında
üretilen tüm materyelleri, belli bir sistematik içinde sınıflandırıp, ………………… . Bu, daha
sonra yapılacak işlere referans oluşturması için çok yararlı bir süreçtir. Bu çalışma sayesinde,
hem ajansın hem de hizmet verdiği müşterisinin ‘…………… …………’ güçlü şekilde
sürdürülür.”
7)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

a)

yazmalıdır – kurumsal itibarı

b)

istiflemelidir – kurumsal logosu

c)

düzenlemelidir – kurumsal kimliği

d)

arşivlemelidir – kurumsal hafızası

e)

kaydetmelidir – kurumsal iletişimi

8)
değildir?

yerlere

gelmesi

gereken

ifadeler

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajanslarında yapılan rutin işlerden

a)

Aylık raporlama

b)

Günlük yazışmalar

c)

Günlük medya takibi analizi

d)

Müşteriden günlük alınan iş siparişleri

e)

Kriz iletişimi

9)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajansları için önemli olan toplantı
tiplerinden biridir?
a)

Yöneticiler toplantısı

b)

Debrief toplantısı

c)

Konsey toplantısı

d)

Arama toplantısı

e)

Grup toplantısı
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10)

Aşağıdaklerden hangisi ajans başkanının görevlerinden biri değildir?

a)

Halkla ilişkiler ajansı içindeki tüm bölümlerin arasındaki koordinasyonu

b)

Müşterilerle ilgili basın materyellerini tasarlar, hazırlar, yayınlar.

c)

Ajansın uzun vadeli hedefleri üzerine çalışır.

d)

Ajansın, kamusal alandaki sözcüsü ve temsilcisidir.

sağlar.

e)
Birimlerin yaptıklarını bir üst gözle inceler ve eksikleri belirleyip
düzeltilmesini sağlayan mekanizmaları belirler.
Cevaplar: 1)d, 2)d, 3)c, 4)b, 5)e, 6)c, 7)d, 8)e, 9)b, 10)b
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5. HALKLA İLİŞKİLER UYGULAYICILARININ ROLLERİ, HALKLA
İLİŞKİLER AJANSLARININ VE MÜŞTERİLERİNİN PROFİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri
5.1.1. “Halkla İlişkiler Teknisyeni – Halkla İlişkiler Yöneticisi” Tipolojisi
5.1.2. “Halkla İlişkiler Stratejisti” Rolü
5.1.3. Yansıtıcı Rol ve Eğitsel Rol
5.1.4. Stratejist / Yansıtıcı Rol
5.1.5. Türkiye’de Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Uygulayıcı Rol Araştırmaları ve
Rol Tipolojileri
5.2. Türkiye’de Halkla İlişkiler Ajanslarının ve Müşterilerinin Profilleri
5.2.1. Halkla İlişkiler Ajanslarının Hizmet Alanları
5.2.2. Halkla İlişkiler Ajanslarının Müşteri Profilleri ve Sektörlere Göre Dağılımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’de halkla ilişkiler uygulayıcıları hangi rolleri üstlenmektedir?

2)

Türkiye’de halkla ilişkiler ajanslarının hizmet verdiği alanlar hangileridir?

3)

Türkiye’de halkla ilişkiler ajanslarından hizmet alan alışveriş merkezi sayısı

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Halkla ilişkiler uzmanlarının
rollerini sıralayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Türkiye’de halkla ilişkiler
ajanslarının profillerini
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Türkiye’de halkla ilişkiler
ajanslarının hizmet verdiği
müşterilerin profillerini
açıklayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Halkla ilişkiler stratejisti



Eğitsel rol



Yansıtıcı rol



Stratejist / Yansıtıcı rol
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Giriş
Halkla ilişkiler ajanslarında görev alanlar da dahil olmak üzere halkla ilişkiler
uygulayıcıları, zaman içinde, üst yönetimde verilen kararların uygulayıcısı rollerinden,
stratejik karar verici konumundaki üst yönetime bağlı rollere doğru geçmiştir. Halkla ilişkilere
stratejik bir açılım sağlayan bu gelişme alanı, kuruluş içinde stratejik şekilde yerine getirilen
bir “meslek” hâline getirmiştir.
Bu bölümde halkla ilişkiler uygulayıcılarının bu gelişen rolleri incelenecek, bu
konudaki kavramlar ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki halkla ilişkiler ajanslarının profilleri
ve buna ek oalrak ajansların hizmet verdiği müşterilerin genel görünümü anlatılacaktır.
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5.1. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Rolleri
Halkla ilişkiler ajanslarında çalışan uzmanları da kapsayan halkla ilişkiler
uygulayıcıları arasında zaman içinde, üst yönetimde belirlenen kararların uygulayıcısı
rollerinden, stratejik karar verici mercilerle aynı ortamda bulunan doğrudan üst yönetime
bağlı rollere doğru bir geçiş meydana gelmiştir. Bu, halkla ilişkilere stratejik bir açılım
sağlamış, halkla ilişkilerin (ve kurumsal iletişimin) tüm kuruluş içinde stratejik şekilde
yönetilen (Grunig ve Repper, 2005: 131) bir “meslek” (Cutlip vd., 2001: 72) hâline gelmesini
sağlamıştır.
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerini belirlemeyi ve kavramsallaştırmayı
hedefleyen araştırmaların başladığı 1970’lerin sonundan itibaren “halkla ilişkiler yöneticisi”
ve “halkla ilişkiler teknisyeni” olarak iki ana rol ortaya çıkmıştır (Broom ve Smith, 1979). Bu
iki ana rol, bugüne kadar tüm araştırmalarda tekrar tekrar tanımlanmış, ancak halkla ilişkiler
ve kurumsal iletişim yönetiminin gelişim sürecine paralel olarak iki ana rol tipolojisinin
yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda Wright (1995) çalışmasında tepe yönetime bağlı
çalışan “iletişim yöneticisi” rolünü tanımlarken, Dozier ve Broom (1995) ise “uzman
danışman” rolünü tespit etmiştir. Bunlara ek olarak, “yansıtıcı” (Verčič, vd., 2001) ve
“anlatıcı” rolleri (Holmström, 1996’dan aktaran Steyn, 2011b: 122), “satış müdürü” ve
“aracı” rolleri (Van Ruler, 1997) ve “ajans/aracı profili” (Toth vd, 1998: 145) gibi roller de
ortaya çıkarılmıştır.
Bununla birlikte, Steyn iki ana rol tipolojisine ek olarak “halkla ilişkiler stratejisti”ni
kavramsallaştırmış, Broom, Smith (Broom, Smith, 1979) ve Dozier’in tanımladığı “yönetici”
ve “teknisyen” tipolojisine paralel olarak, üçlü rol tipolojisini ve rollerini (stratejist-yöneticiteknisyen) tanımlamıştır (Steyn, 1999). Bu şekilde, ilk olarak belirlenen halkla ilişkiler
yöneticisinin yanı sıra, stratejiyi düşünen bir halkla ilişkiler rolünü literatüre kazandırarak,
halkla ilişkilerin kuramsal çerçevesini genişletmiştir.
Verčič, Van Ruler, Bütschi ve Flodin de, tüm bu rollere ek olarak “yansıtıcı rolü” ve
“eğitsel rolü” ortaya çıkarmışlardır (Verčič, vd., 2001). Moss, Newman ve Desanto (2005)
“politika ve strateji danışmanı ve konu yönetimi uzmanı”nı literatüre eklemişlerdir. Steyn ise
sratejist rolün kapsamını daha da genişletip bu role yansıtıcı rolü de ekleyerek, “yansıtıcı
stratejist” rolünü kavramsallaştırmıştır (Steyn, 2011b: 145).

5.1.1. “Halkla İlişkiler Teknisyeni – Halkla İlişkiler Yöneticisi”
Tipolojisi
İletişim ve halkla ilişkilerde rol araştırmalarına Glen M. Broom öncülük etmiştir.
Broom’un çalışmaları, halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleriyle ilgili sonraki çalışmaların
büyük bölümüne zemin oluşturmuştur. Uygulayıcı rolleriyle ilgili ilk çalışmada ilk kez Broom
ve Smith tarafından kavramsallaştırılmış dört kuramsal rol öne çıkmıştır. Bu roller, şu şekilde
tanımlanabilir (Warnaby, Moss, 2004: 19):
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İletişim Teknisyeni: Görevi, kuruluş için iletişim malzemeleri üretmek ve medya ile
irtibat kurmak, ilgilenmek olarak tanımlanabilen iletişim teknisyeni, baskın koalisyon veya
diğer departman yöneticilerinin aldığı stratejik kararlar ve eylem planları için tek yönlü
işleyen süreçte teknik destek hizmeti sunmaktadır (konuşma metni, basın bülteni, yıllık
raporların veya web sitesi içeriğinin hazırlanması, vb).
Uzman Reçeteci: Halkla ilişkiler sorunları ve çözümleri konusunda uzman olarak
kabul edilmektedir. Uygulayıcılar, halkla ilişkiler problemlerini tanımlamaktadır, program
geliştirir ve uygularlar. Üst yönetimde pasif bir rol yüklenebilmektedir.
İletişim Kolaylaştırıcı: Görevi, kuruluş ve hedef kitleleri arasında iki yönlü iletişimi
sağlamak, bu şekilde bilgi akışını kolaylaştırarak irtibat sağlayan, yorumlayan ve arabulucu
gibi hizmet vermektir.
Sorun Çözme Süreci Kolaylaştırıcısı: Görevi, kuruluşa ait sorunları tanımlamak ve
çözmek için diğer yöneticilerle iş birliği yapmaktır.
Bu roller, üst yöneticilerin kararlarına uygun olarak iletişim uygulamalarının
tanımlanması ve yönetilmesi, etkinliklerin planlanması, program sonuçlarının
değerlendirilmesini, basın bültenleri ve ilanlarının hazırlanması ve medyayla ilişkilerin
düzenlenmesini kapsamaktadır (Toth, vd., 1998: 145-163). Bu roller, kuruluşun çevresindeki
ve ortamdaki değişimlere duyarlı olmayan bazı rutin tepkilerin verilmesi nedeniyle, destek
roller olarak kabul edilmektedir.
Broom ve Dozier, halkla ilişkilerde “teknisyen ve “yönetici” olarak iki belirgin rol
görmüştür. Uzman reçeteci, sorun çözme süreci kolaylaştırıcısı ve iletişim kolaylaştırıcısı
rollerini üç “yönetici” rolü olarak tanımlamışlardır. “Teknisyen”, yöneticilerin planlarını
uygulayarak çalışan yazar, tasarlayıcı, fotoğrafçı olarak işlev görmektedir. Ayrıca, haber
kokusu alan ve medya ile çalışan yerleşik gazeteci olarak çalışmaktadır. “Teknisyen”, halkla
ilişkileri bir duyuru / tanıtım aracı, yaratıcı / sanatsal bir uğraş olarak kabul etmektedir ve
karar alma süreçleri, stratejik planlama ve sorun çözme süreçlerine katkı sağlamamaktadır
(Cutlip vd., 2001: 37-40). “Yönetici” ise sorun çözücüdür ve üst yönetime danışmanlık yapan
uzmandır, programların sonucundan sorumludur. Halkla ilişkiler yöneticileri, tarzlarına, üst
yönetimin beklentilerine ve sorunun türüne göre bu rolleri benimseme eğilimindedirler
(Baskin, Aranoff, Lattimore, 1997’den aktaran Akım, 2010: 97).
Ayrıca, Dozier’in “yönetici” rolü, ortam taraması aracılığıyla kuruluşun stratejik
yönetimine katılmıştır. Hep yinelendiği gibi, uzman reçeteci, iletişim kolaylaştırıcısı ve sorun
çözme süreci kolaylaştırıcısı rollerini içine alan bu rol, tüm süreç içinde yer alarak,
kuruluşların yeterliliklerinden ziyade kurumsal etkinliğe katkı yapmaktadır (Grunig &
Repper, 2005: 82).
Dozier’in bu “yönetici” rolü, Grunig’in mükemmellik çalışması çerçevesinde halkla
ilişkilerin değişen işlevlerini örgütün stratejik seviyeleriyle bağlantılandırdığı ve halkla
ilişkilerin iletişim pratiklerinin yönetimi olmaktan çıkararak daha ziyade stratejik halkla
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ilişkiler olarak tanımlanmasını beraberinde getiren kurumsal katılım seviyesindeki
fonksiyonlarıyla örtüşmektedir. Ancak, kuruluşların ekonomik büyümesini sağlayacak ve
mali unsurları içeren faaliyetlerin öncelikli olması, halkla ilişkiler uygulayıcılarının stratejik
karar verme süreçlerine dâhil olmasını engellemiştir. Bu husus, halkla ilişkiler uygulayıcıların
sahip olduğu rollerin, diğer karar vericilerin kararlarının duyurulması ve
gerekçelendirilmesinin dışına çıkamamasına neden olmuştur (Grunig, 2005b: 508).
Dozier bu iki büyük role ek olarak, iki adet de küçük rol bulmuştur. Bunlardan birisi
olan “medya ilişkileri uzmanı”, maaş ve örgütsel statü açısından teknisyene benzer ancak iç
iletişim üretme tekniklerinde değil dış medya ilişkilerinde uzmanlaşmıştır. Diğer rol ise
“iletişim yetkilisi” rolüdür. Maaş ve statü açısından yöneticilere benzer ancak yönetimin karar
alma süreçlerinin dışında tutulmaktadır. İletişim yetkilileri, üst yönetim ile öncelikli hedef
kitleler arasındaki iletişime aracılık etmekte uzmanlaşmıştır. Dozier, “halkla ilişkiler
yöneticisi” ve “iletişim teknisyeni”ni temel roller olarak adlandırırken “iletişim yetkilisi” ve
“medya ilişkileri uzmanı”nı destek roller olarak tanımlamaktadır. (Dozier, 2005: 355-356).
Steyn ise yönetici-teknisyen tipolojisindeki rolleri aşağıdaki gibi yeniden tanımlamıştır
(Steyn, 1999: 30):
Halkla ilişkiler yöneticisi rolü (Stratejik yönetim literatüründe, fonksiyonel veya
departmana ait seviyeye denk gelmektedir) (Steyn, 1999: 31):

Sorunların çözülmesi ve fırsata çevrilmesi için paydaşlara neyin iletilmesi
gerektiğini belirleyerek, kuruluş için kurumsal iletişim stratejisi ve politikası geliştirmeyi
(kurumsal stratejiden türeyerek) içermektedir.

Halkla ilişkilerin vitrin olma fonksiyonuyla kuruluşu yansıtacak mesajlarla
sonuçlanacak halkla ilişkilerin politika ve stratejilerini geliştirmektedir (Steyn, 2011: 135).

Köprü kurucu rolünün içeriden dışarıya bilgi verme / dış temsili boyutuyla dış
ortama kuruluşun kimliğini ve değerlerini açıklamaktadır (Steyn, 2011: 135).

Stratejik yönetim için içeriden dışarıya yaklaşıma odaklanarak paydaşlarla ve
toplumsal çevreyle iletişimde temel konuları tespit ederek stratejik düşünce/planlamaya katkı
sağlamaktadır.
Halkla ilişkiler teknisyeni rolü (Mikro ve program seviyesinde gerçekleştirilmektedir
ve stratejik yönetim literatüründe, operasyonel / uygulama seviyesine denk gelmektedir)
(Steyn, 1999: 31):

Bu rolü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcısı, kurumsal iletişim stratejisini
paydaş ortamında uygulamakla sorumludur. Bu rolü, stratejik yönetim için “içeriden dışarıya”
yaklaşımına odaklanarak, iletişim planları / fonksiyonel taktikleri geliştirerek ve uygulayarak
ve paydaşlarla iletişimin nasıl olması gerektiğine karar vererek gerçekleştirmektedir.
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“Köprü kurucu” rolünün içeriden dışarıya bilgi verme / dış temsil rolü
boyutuyla kuruluşun kimliğini ve değerlerini, paydaşlara ve toplumsal çevreye anlatan halkla
ilişkiler faaliyetlerini geliştirir ve uygular (Steyn, 2011: 135).

Kuruluşu paydaşlara ve toplumsal çevreye yansıtacak iletişim planları ve
uygulama stratejisi geliştirmektedir (Steyn, 2011: 135).

İletişim faaliyetlerini kuruluşun misyonu ve amaçlarıyla uyumlu hâle getirerek
sosyal, kurumsal, işletme ve diğer işlevsel stratejileri destekler (Steyn, 2011: 135).
Toth, Serini Wright ve Emig ise ikili tipolojiye “ajans profili” rolünü eklemişlerdir.
Broom’un uzman reçeteci rolüne benzeyen bu rolde faaliyet gösteren halkla ilişkiler
uygulayıcıları, danışmanlık, araştırma, program kararları, müşterilerle ve astlarla iletişim
sürdüren, yazışmaları ve telefon konuşmaları işlerini yürüten ve medyayla sürekli irtibat
kuran uygulayıcılar olarak tanımlanmıştır. Bu rol, yazma, redaksiyon, mesaj oluşturma/yayma
ve etkinlik planlaması/uygulaması gibi “teknisyen” görevlerini içermemektedir (Toth, vd,:
1998).
1990’ların sonuna kadar rol araştırmaları ve uygulama tanımlarında baskın çerçeve
olarak kabul gören “yönetici-teknisyen” rol tipolojisi, rollerin anlaşılmasını zorlaştırdığı
(Toth, Grunig, 1993) yönünde eleştirilmektedir. Avrupalı akademisyenler (Moss & Green,
2001; Moss vd., 2005; Van Ruler, 2004) eleştirilerini, bu tipolojinin gereğinden fazla sınırlar
sunduğu, “yönetici” rolüne dahil olan alt rolleri de kapsayacak tanımlayıcı özellikte olmadığı
ekseninde odaklamışlardır. Ancak, bu tipoloji, araştırmalarda rollerin çeşitliliğini genişletecek
çalışmalar için de baskın çerçeve olmaya devam etmiştir.

5.1.2. “Halkla İlişkiler Stratejisti” Rolü
Halkla ilişkilerin değişen stratejik işlevleri, halkla ilişkilerin temel sorumluluk alanı
olarak fonksiyonel düzeyde geleneksel/destek fonksiyonuyla ilişkili iletişim uygulamalarının
yönetimine işaret etmekten daha çok, örgütün finansal yükümlülükleri ile paydaş odaklı
toplumsal davranışları arasındaki dengeye işaret etmektedir. Bu, halkla ilişkiler için öngörülen
ve bir sirk organizasyonu olan P.T. Barnum’un uygulamaları ile halkla ilişkilerin nasıl ortaya
çıktığına odaklanan iletişim uygulamalarının, sosyal strateji düzeyindeki ve strateji
düzeyindeki stratejik iletişim yönetimi işlevine dönüşümünü anlatmaktadır. Halkla ilişkilere
bu perspektiften bakış, halkla ilişkilerin algılanışını, sadece halkla ilişkiler uygulayıcılarının
oynadığı rol üzerinden değil aynı zamanda halkla ilişkileri ortaya çıkaran, şekillendiren
birbirine bağlı birçok etken üzerinden açıklayan bir paradigmayı yansıtmaktadır. Halkla
ilişkilerin bu yeni ve değişen işlevlerini tanımlayan sosyal strateji, toplumsal değerlerin
normların ve paydaşların bir toplamıdır (Şatır, 2011: 55-56).
Sosyal düzey strateji, paydaşların beklentileri, değerler ve sosyal konularla ilgili
olduğu için, finansal performansa ve iş fırsatlarına odaklanan kurumsal stratejiden ayrılır ve
örgütün toplumdaki rolü nedir, örgüt hangi değerleri ve prensipleri temsil etmektedir, topluma
karşı sorumluluk ve yükümlülükleri nelerdir gibi sorulara odaklanmaktadır. Sosyal düzey
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strateji, kuruluşlarda resmi anlamda vurgulanmayabilir ancak yine de bu tür bir strateji hep
vardır ve sosyal düzey strateji, birçok araştırmacı tarafından halkla ilişkiler (kurumsal
iletişim) uygulayıcılarının stratejik katkıda bulunabilecekleri / bulunmaları gereken strateji
düzeyi olarak tanımlanmıştır (Steyn, 2011: 3).
Halkla ilişkilerin stratejik değer bulması, ancak sosyal düzey stratejinin halkla
ilişkilerin kapsamına dâhil olmasıyla başlamış ve açıklanmıştır. Kuruluşun toplumla karşılıklı
ilişkisine ve kuruluşun toplumsal meşruiyeti üzerine odaklanan, paydaşlarla ilişkileri içeren
sosyal düzey strateji, halkla ilişkilerin kuruluşa gerçek stratejik katkı verebildiği strateji
düzeyidir (Steyn, 1999). Bugün, kuruluşlar değişen çevrelerine uyumlanmak zorunluluğuyla
karşı karşıya olduğu için, paydaşları ve hedef kitlelerine hesap verme gerekliliği duymakta, bu
durum da kuruluş içinde kurumsal stratejinin yanı sıra, sosyal düzey stratejinin tanımlanması
gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu zorunluluk ise, halkla ilişkiler uygulayıcılarının
sıradan tekdüze kararlar alınmasını gerektiren programları içeren teknik düzeyden (Dozier,
2005: 365) uzmanlığın ve profesyonelliğin söz konusu olduğu stratejik yönetim düzeyine
doğru bir dönüşümü ifade etmektedir. Bir başka deyişle, halkla ilişkilerin zanaatkâr bir
uğraştan profesyonel bir mesleğe (Ehling, 2005: 465) yönelik dönüşüm sürecini
açıklamaktadır.
Sosyal düzey stratejinin hem halkla ilişkiler fonksiyonu hem de kuruluşlar için önemi,
halkla ilişkiler uygulayıcılarının “teknisyen-yönetici” rol tipolojisine “stratejist” rolün de
katılmasına ön ayak olmasıdır. “Stratejist” rolünü ilk kavramsallaştıran araştırmacılardan biri
Steyn olmuştur (Steyn, 1999). Steyn araştırmasında halkla ilişkilerin “stratejist” rolünü
ölçmek için yeni bir ölçek geliştirerek rolü kavramsallaştırmıştır. Steyn, “stratejist” rol için
aşağıdaki tanımı geliştirmiştir (Steyn, 1999: 30):
Halkla ilişkiler stratejisti:

Üst yönetimde veya çevre seviyesinde kurumsal iletişim müdürünün stratejik
rolünü üstlenir. (Stratejik yönetim literatüründe, makro veya kurumsal seviyeye denk
gelmektedir.)

Bu rol, çevrede ilgili gelişmeleri izlemeyi, bunların kuruluşun politikaları ve
stratejileri açısından sonuçlarını özellikle paydaş çevresiyle ilgili olarak öngörmeyi
içermektedir.

Kurumsal iletişimin kuruluşun stratejisi formülasyonu süreçlerine yaptığı
girdileri de oluşmaktadır ki bu da kurumsal stratejiye katkı sağlamasına neden olmaktadır
(Steyn, 2011: 134).

Sosyal strateji için stratejik katkı sağlar, kurumsal ve işletme stratejilerine
destek olmaktadır (Steyn, 2011: 134).

Toplanan bilgileri örgütsel strateji / politika ve paydaşlar açısından
yorumlayarak stratejik düşünceyi gerektiren bilgiyi işlemektedir (Steyn, 2011: 134).
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Stratejik yönetim için dışarıdan-içe yaklaşıma odaklanarak, paydaşlar, hedef
kitleler ve konular hakkında bilgi toplamak için ortam taraması gerçekleştirmektedir (Steyn,
2011: 134)
Stratejistin en önemli özelliği, yönetimin üst düzeyinde alınan stratejik kararlara
katılarak halkla ilişkiler stratejilerini oluşturmaktır. Bu yetki, aynı zamanda halkla ilişkiler
stratejistini halkla ilişkiler yöneticisinden ayıran en önemli özelliktir. Çünkü bu yetki varsa,
halkla ilişkiler yöneticisinin üst yönetim düzeyinde rol alması kolaylaşır. Eğer bu yetki yoksa,
uygulayıcı, departman düzeyinde rol almaktadır. Böylece ortam taraması yapmayan halkla
ilişkiler yöneticisi, üst yönetim düzeyinde gerçekleşen stratejik karar alımlarına katkı
sağlayamaz.
Öte yandan Steyn, “teknisyen” rolünü stratejik bir rol olarak ifade etmektedir. Bu
durum, stratejistin teknisyen rolünü güçlendirmiş ve hakla ilişkiler uygulayıcılarının rollerine
ciddi katkılar yapmıştır. Nitekim kuruluşun makro düzeyinde stratejik yönetim çerçevesinde
stratejik kararların alınması, stratejik hedef kitleler ve paydaşların belirlenmesi, halkla ilişkiler
departmanı düzeyinde iletişim programlarının stratejik olarak yönetilmesi ve uygulama
aşamasında iletişim teknisyeninin halkla ilişkiler planları ve programlarına iştirak ederek,
stratejik hedef kitle ve paydaşlarla iletişim veya kodlanacak mesajlar konusunda iletişim
etkinliklerine dair fikir ve düşüncelerini belirtmesi (Steyn, 2007: 147), halkla ilişkilerin
stratejik olarak yönetildiğinin göstergelerindendir. Bu yeni görev, teknisyenin başkalarınca
alınmış kararların hayata geçirilmesini sağlayan teknik destek birimi olarak hizmet ettiği
konumu güçlendirmiştir, teknisyenin rutin uygulamalardan stratejik yönetilen uygulamalara
yöneldiğine işaret etmektedir.

5.1.3. Yansıtıcı Rol ve Eğitsel Rol
Holmström, halkla ilişkiler stratejistinin “yansıtıcı” rolünü, kuruluşun “dış bir gözle
veya kamuoyunun gözünden” izlenmesine ilişkin stratejik bir süreç şeklinde tanımlamaktadır
(Holmström, 2003: 12). Bu çerçeveden bakılınca, halkla ilişkileri sadece paydaşların
ilişkilerini mercek altına alan bir disiplin olarak addetmemektedir. Kuruluş, diğer sosyal
sistemlerle ilişkisine göre değerlendirilmektedir ve toplumsal standartlar, değerler ve bakış
açılarının kurumsal değerler, sosyal sorumluluk ve meşruiyet konularıyla uyumlandırılması,
kuruluşun başarısı için çok önemlidir (Steyn ve Niemann, 2010: 115). Bu bakımdan, Verčič
vd de “yansıtıcı” rolü, halkla ilişkiler uygulayıcılarının en hayati rolü olarak tanımlamaktadır.
(Verčič, vd, 2001: 382)
Halkla ilişkiler uygulayıcılarının tanımlanan “eğitsel” rolü ise, “stratejist” rolün
katılmasından sonra üçlü tipoloji olarak adlandırılan rollere eklenen en önemli katkı olmuştur.
Dünyada halkla ilişkiler literatürünü domine eden Kuzey Amerikalı akademisyenlerin halkla
ilişkiler tanımlarına karşı, Avrupa Halkla İlişkiler Bilgi Platformu (European Public Relations
Body of Knowledge) kapsamında Avrupalı bir halkla ilişkiler tanımı geliştirmek amacıyla
EUPRERA’nın projesini yürüten Verčič, van Ruler, Butschi ve Flodin, Delphi metodunu
kullanarak, 25 ülkede 37 katılımcıyla görüşmüş ve 4 halkla ilişkiler uygulayıcısı rolü
bulgulamıştır (Verčič, vd, 2001: 380):
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Yönetsel Rol



Operasyonel Rol



Yansıtıcı rol



Eğitsel rol

“Yönetsel” rol, üçlü tipolojideki “yönetici” rolüne karşılık gelirken, “operasyonel” rol
ise “teknisyen” rolüne denk gelmektedir (Steyn, 2011: 144). Verčič, vd, “yansıtıcı” rolü şöyle
tanımlamışlardır:
Sosyal sorumluluk ve meşruiyet ile ilgili olarak kuruluşun standartlarını ve değerlerini
aynı çizgiye gelecek şekilde uyumlandırmak için toplumda yer alan standartları ve değerleri
analiz etmek ve bunları kuruluşun üyeleriyle tartışmayı içeren rol… Bu rol kuruluşun
standartları ve değerleriyle ilgilidir, kuruluş içindeki baskın koalisyona yöneliktir (Verčič,
vd, 2001: 380).
Yazarlar, bu tipolojideki “eğitsel” rolün kapsamını ise, kurumdaki herkesin toplumsal
taleplere cevap verebilmesi için iletişim açısından yetkin olmasına yardım etmek olarak
çizmişlerdir. Yazarlara göre “eğitsel” rol, kuruluş üyelerinin düşünce tarzı ve davranışlarıyla
ilgilidir ve iç hedef gruplara yöneliktir (Verčič, vd, 2001: 380). Steyn ise, belirlenen bu role
uygun 10 ifade geliştirmiş ve rolü doğrulamıştır (Steyn, 2009: 525).
Van Ruler ve Verčič, daha sonraki bir araştırmalarında “eğitsel” rolü, önceki
araştırmalarındakine benzer bir anlam yükleyerek yeniden tanımlamışlardır. Yazarlar, bu rolü
“kuruluşun üyelerini, toplumsal taleplere yeterli şekilde cevap verebilmeleri için iletişim
alanında eğitmek” olarak ifade etmişlerdir (Van Ruler, Verčič, 2003’ten aktaran Steyn, 2009:
524).

5.1.4. Stratejist / Yansıtıcı Rol
Steyn, halkla ilişkiler uygulayıcılarının “stratejist” rolünü toplumsal / çevresel /
stratejik yönetim düzeyinde yansıtıcı rol olarak yeniden kavramsallaştırmış, bu yeni rolü
“stratejist / yansıtıcı” rol olarak adlandırmıştır. Steyn bunun için güvenilirliği ispatlanmış
orijinal dört stratejist ifadesi almıştır (Steyn 1999: 37). Bu ifadelere, yansıtıcı boyut için 6
yeni ifade ekleyerek nicel bir endeks oluşturmuş ve “halkla ilişkiler stratejist/yansıtıcı” rolü
olarak tekrar kavramsallaştırmıştır (Steyn, 2011, 145).
Bu araştırma sonucunda “halkla ilişkiler stratejist/ yansıtıcı” rolü, ampirik olarak
doğrulanmıştır. Steyn, Avrupa Halkla İlişkiler Bilgi Platformu’nun bulduğu “eğitsel” rolü,
birim yöneticilerini destekleyen orta düzey yönetim rolü olarak kavramsallaştırmıştır. Bu rol
için ölçekte 10 yeni ifade geliştirmiştir. Bu rol de ampirik olarak doğrulanmıştır. Steyn’e göre
doğrulanan “eğitsel” rol, halkla ilişkilerin yönetim/lider iletişimine yaptığı katkıyı
somutlaştırmasına yönelik çok önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir (Steyn, 2009:
528).
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5.1.5. Türkiye’de Gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Uygulayıcı Rol
Araştırmaları ve Rol Tipolojileri
Türkiye’de bilimsel anlamda halkla ilişkiler literatürüne katkıda bulunacak doktora ve
yüksek lisans düzeyinde, halkla ilişkiler uygulayıcılarının rol araştırmaları, ABD ve
Avrupa’ya göre çok az sayıda kalmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun çevrimiçi Ulusal
Tez Merkezi’nde son 10 yılı kapsayan şekilde yapılan tarama sonucunda, halkla ilişkiler
uygulayıcılarının rollerine ilişkin iki doktora tezine rastlanmıştır.
Dr. Feride Akım’ın 2009 yılında kabul edilen, “Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının
Görev Dağılımlarının Kurumların Stratejik Karar Alma Fonksiyonuna Etkisi ve Metateorik
Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı tezinde, kurum ve hedef kitleleri arasında iletişim köprüsü
kuran halkla ilişkiler uygulayıcılarının “yönetici-teknisyen” tipolojisinin hangi tarafında yer
aldığı; kurumun başarısını etkileyecek kararları alma ve politika oluşturma yetkisine sahip
kişilerden oluşan baskın koalisyona ne ölçüde dâhil edildiği araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda, halkla ilişkiler uygulayıcılarının baskın koalisyonda yer alma oranlarının %50’nin
altında olduğu görülmüştür. Yönetici kimliği taşıyan uygulayıcıların teknisyenlerle
kıyaslandığında baskın koalisyonda daha fazla yer aldığı, karar alma sürecine daha fazla
katkıda bulunduğu, yaptıkları katkıların daha fazla uygulamaya konulduğu saptanmıştır
(Akım, 2009: iii).
Akım, baskın koalisyondaki yöneticilerin karar verme sürecine katkı düzeylerinin
teknisyenlere oranla oldukça fazla olduğunu ortaya koymuş, katkıların uygulamaya
konmasında, yöneticilerin teknisyenlerden çok daha güçlü olduğunu belirlemiştir. Akım, 111
katılımcıdan cevap alınan araştırmada, 45 uygulayıcının baskın koalisyona üye olduğunun
ortaya konmasını, uygulayıcıların gerçek güçlerini törpüleyen ciddi bir eksiklik olarak
yorumlamıştır (Akım, 2009: 226).
Diğer çalışma ise, Dr. Hüsamettin Akar’ın, “Halkla İlişkiler Rolleri ve Algılanmasına
Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma” adlı doktora tezidir. Akar’ın çalışması, kuruluş bünyesinde
ve bağımsız halkla ilişkiler ajanslarında görev yapan halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerine
odaklanmıştır. Araştırmada, halkla ilişkiler uygulayıcılarının en yoğundan en az yoğuna doğru
“Sorun Çözme Sürecini Kolaylaştırıcı Rolünü”, “Gözlemci/Savunucu Rolünü”, “İletişim
Kolaylaştırıcı Rolünü”, “İletişim Teknisyeni Rolünü” ve son olarak da “Uzman Reçeteci
Rolünü” yerine getirdikleri tespit edilmiştir (Akar, 2011: 289).
Her iki çalışmada da halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleri, “yönetici/ teknisyen”
dikotomisi ekseninde incelenmiştir. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının “teknisyen-yönetici” rol
ikilisinin yeniden tanımlanmış ifadelerine ek olarak, incelenen literatürdeki rollere ilişkin yeni
bulgular paralelinde, “stratejist” role “yansıtıcı” rol ifadelerinin eklenmesiyle ortaya konan
“stratejist /yansıtıcı” rol ifadeleri ve “eğitsel” rol için geliştirilen 10 yeni ifadenin kullanıldığı
bir araştırmada, halkla ilişkiler uygulayıcılarının rollerinin (“Teknisyen”, “Yönetici”,
“Stratejist / Yansıtıcı” ve “Eğitsel”) Türkiye’de de geçerli olduğu ortaya konmuştur.
Türkiye’de halkla ilişkiler uygulayıcılarının daha çok “Yönetici” ve “Teknisyen” rollerine
odaklandıkları, “Stratejist/Yansıtıcı” ve “Eğitsel” rolleri daha az gerçekleştirdikleri tespit
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edilmiştir. Araştırmaya göre, üst düzey iletişim profesyonelleri diğerlerine kıyasla daha fazla
“yönetici” rolü gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde, “stratejist/yansıtıcı” rol de başlangıç düzey
iletişim profesyonelleri tarafından daha az yerine getirilen bir roldür. “Eğitsel” rolün, üst
düzey iletişim profesyonelleri tarafından daha fazla üstlenilen bir rol olduğu tespit edilmiştir.
Bütün halkla ilişkiler uygulayıcıları, “teknisyen” rolü eşit derecede gerçekleştirirken, diğer
roller kurum içindeki hiyerarşiye bağlı olarak değişmektedir (Özkoyuncu, 2015: 154-155).

5.2. Türkiye’de Halkla İlişkiler Ajanslarının ve Müşterilerinin
Profilleri
Bu konuda 2012 Aralık ayında yapılan bir araştırma, faaliyet gösteren toplam 116
ajansın olduğunu ortaya koymuştur. Bu sayı içinde 18 ajansın web sitesi ya yapım
aşamasındadır ya da siteye ulaşılamamıştır. Bu kapsamda, internet taraması, 98 halkla ilişkiler
ajansının web sitelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları da aşağıdaki verilmektedir
(Özkoyuncu, 2012):

5.2.1. Halkla İlişkiler Ajanslarının Hizmet Alanları
Halkla ilişkiler ajansları, toplam 53 ayrı hizmet alanında hizmet vermektedir. Bu
hizmet alanları, web sitelerinde yer aldığı ifadeler korunarak ve toplam içinde yüzdeleriyle
birlikte aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
Hizmet

Sayı %

Hizmet

Sayı %

Medya İlişkileri

81

83

Doğrudan Pazarlama Etkinlikleri

5

5

Etkinlik Yönetimi

61

62

Medya Planlama/Satın Alma

5

5

Kriz İletişimi / Yönetimi

53

54

Halka Arz İletişimi

5

5

Kurumsal İletişim

47

48

STK İletişim Yönetimi

4

4

Kurumiçi İletişim

47

48

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

4

4

Entegre Pazarlama İletişimi / Pazarlama İletişimi

46

47

KOBİ İletişim Danışmanlığı

3

3

Sponsorluk İletişimi/Yönetimi

41

42

Uluslararası Projeler/AB Projeleri/
Uluslararası Halkla İlişkiler

3

3

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

32

33

Stratejik Planlama

2

2

Sosyal Medya İletişimi/E-pazarlama/Online PR

27

28

Uluslararası Halkla İlişkiler

2

2

Marka İletişimi/Yönetimi/Oluşumu

26

27

Lüks ve Kültür-Sanat İletişimi

2

2

Kurumsal İtibar Yönetimi

22

22

Defile

2

2

Konu Yönetimi

22

22

Medya Takibi

2

2

Bireysel Danışmanlık / Lider Konumlandırması

22

22

Kurumlararası Pazarlama

2

2
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Stratejik İletişim Yönetimi / Danışmanlığı

17

17

Moda PR’ı

2

2

Yayıncılık / Kurumsal Yayıncılık

15

15

Pazarlama Danışmanlığı

2

2

Eğitim/Eğitim Danışmanlığı

13

13

Yapılandırma Danışmanlığı

2

2

Gündem Yönetimi

13

13

Hedef Kitle Oluşturma

1

1

AB Proje Danışmanlığı

11

11

Sorun Çözme Yönetimi

1

1

Finansal İletişim

10

10

Medikal PR

1

1

Araştırma Ölçümleme Değerlendirme
Danışmanlığı

8

8

Amaca Yönelik Pazarlama

1

1

Tasarım Yönetimi / Görsel Tasarım

8

8

Etkileyicileri Etkileme Yönetimi

1

1

Kamu İlişkileri

8

8

Spor İletişimi

1

1

İçerik Yönetimi / Metin Yazımı

7

7

Siyasal İletişim Yönetimi

1

1

Lobicilik

7

7

Reklam Danışmanlığı

1

1

Proje Yönetimi Danışmanlığı

6

6

Sağlık İletişimi

1

1

Fuarcılık

6

6

Çizgi Altı Reklamcılık

5

5

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

5

5

Tablo 1: Halka İlişkiler Ajanslarının Hizmet Alanları
Türkiye’de halkla ilişkiler ajansları, aşağıdaki 53 adet uzmanlık alanında hizmet
vermektedir (bu alanlar, ajansların web sitelerinde ilan ettikleri şekilde buraya alınmıştır):
Medya İlişkileri; Doğrudan Pazarlama Etkinlikleri; Etkinlik Yönetimi; Medya
Planlama/Satın Alma; Kriz İletişimi/Yönetimi; Halka Arz İletişimi; Kurumsal İletişim; STK
İletişim Yönetimi; Kurum İçi İletişim; Yatırımcı İlişkileri Yönetimi; Entegre Pazarlama
İletişimi / Pazarlama İletişimi; KOBİ İletişim Danışmanlığı; Sponsorluk İletişimi/Yönetimi;
Uluslararası Projeler/AB Projeleri/ Uluslararası Halkla İlişkiler; Kurumsal Sosyal
Sorumluluk; Stratejik Planlama; Sosyal Medya; İletişimi/E-pazarlama/Online PR;
Uluslararası Halkla İlişkiler; Marka İletişimi/Yönetimi/Oluşumu; Lüks ve Kültür-Sanat
İletişimi; Kurumsal İtibar Yönetimi; Konu Yönetimi; Medya Takibi; Bireysel Danışmanlık /
Lider Konumlandırması; Kurumlararası Pazarlama; Stratejik İletişim Yönetimi /
Danışmanlığı; Moda PR’ı; Yayıncılık / Kurumsal Yayıncılık; Pazarlama Danışmanlığı;
Eğitim/Eğitim Danışmanlığı; Yapılandırma Danışmanlığı; Gündem Yönetimi; Hedef Kitle
Oluşturma; AB Proje Danışmanlığı; Sorun Çözme Yönetimi; Finansal İletişim; Medikal PR;
Araştırma Ölçümleme; Değerlendirme Danışmanlığı; Amaca Yönelik Pazarlama; Tasarım
Yönetimi/Görsel Tasarım; Etkileyicileri Etkileme Yönetimi; Kamu İlişkileri; Spor İletişimi;
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İçerik Yönetimi/Metin Yazımı; Siyasal İletişim Yönetimi; Lobicilik; Reklam Danışmanlığı;
Proje Yönetimi Danışmanlığı; Sağlık İletişimi; Fuarcılık; Çizgi Altı Reklamcılık; Kurumsal
Kimlik Çalışmaları…
Türkiye’de halkla ilişkiler ajansları yoğunlukla “medya ilişkileri” ve “etkinlik
yönetimi” alanlarında hizmet vermektedir. Bu alanları takip eden hizmet alanları olarak; kriz
iletişimi/yönetimi, kurumsal iletişim, kurumiçi iletişim ve entegre pazarlama iletişimi dikkat
çekmektedir. Halkla ilişkilerin ana faaliyet konuları olarak sıralanan kriz iletişimi/yönetimi,
kurumsal iletişim, kurumiçi iletişim ve entegre pazarlama iletişimi alanlarının toplam ajans
sayısının yaklaşık yarısında ifa ediliyor olması anlamlı bulunabilir.
Çağdaş halkla ilişkilerin ana faaliyet alanlarından sayılan kurumsal itibar yönetimi ve
stratejik iletişim yönetimi hizmetleri, sırasıyla %22 ve %17 oranında halkla ilişkiler ajansları
tarafından ifa edilmektedir. Stratejik planlamanın, %2 ile henüz Türkiye’deki halkla ilişkiler
ajansının hizmet kapsamına girmediği görülmektedir.
Son yıllarda yoğunlukla mercek altına alınan Sosyal Medya İletişimi/Epazarlama/Online PR hizmetlerini ajansların %73’ü kendi bünyelerinde vermemektedir.
Halkla ilişkiler ajanslarının sağlık iletişimi, kültür-sanat iletişimi, finansal iletişim, STK
iletişimi ve spor iletişimi gibi uzmanlık alanlarında henüz yoğunlukla yer almadığı dikkat
çekicidir. Halkla ilişkiler ajansları, lobicilik ve siyasal iletişim yönetimi gibi alanlarda da
yoğun olarak yer almamayı seçmiş görünmektedir.

5.2.2. Halkla İlişkiler Ajanslarının Müşteri Profilleri ve Sektörlere
Göre Dağılımları
Gerçekleştirilen internet taramasında, halkla ilişkiler ajanslarının, toplam 1.096
kuruluşa (şirket, holding ve şirketler grubu) ait 1.451 marka, etkinlik, sosyal sorumluluk
projesi ve sivil toplum örgütüne halkla ilişkiler hizmeti vermektedir. Halkla ilişkiler
ajanslarından hizmet alan kurumların 75’i holding, 29’u şirketler grubu, 25’ini gruplar
oluşturmaktadır. Kuruluşların sektörlere göre dağılımı aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir:
Ana Sektör

Alt Sektör

Sayı

Reel Sektör / Büyük Yatırımlar

%
8,55

Akaryakıt

4

0,28

Ambalaj

3

0,21

Çimento

2

0,14

Altyapı Yatırımları

3

0,21

Askeri Teknoloji

2

0,14

99

Demir Çelik

4

0,28

Elektrik Ürünleri

4

0,28

Enerji

11

0,76

Kimya

16

1,10

Lastik Üretimi ve Pazarlaması

6

0,41

Makine Üretimi

5

0,34

Otomotiv Yan Sanayi

3

0,21

Otomotiv

35

2,41

Sanayi Üretimi

14

0,96

Tekstil

12

0,83

124

Perakende

33,91
AVM

18

1,24

Bebek Bakım Ürünleri

3

0,21

Dayanıklı Tüketim Malları

23

1,59

Hijyen Sağlık

31

2,14

İlaç

26

1,79

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

111

7,65

Kozmetik - Kişisel Bakım Ürünleri

25

1,72

Kuyumculuk

15

1,03

Moda ve Aksesuar

48

3,31

Perakende

133

9,17

Tütün Mamülleri

3

0,21

Yiyecek içecek

56

3,86

492

Teknoloji

9,58
Bilişim

38

2,62

100

Çağrı Merkezi

3

0,21

Elektronik

16

1,10

e-Ticaret

42

2,89

Teknoloji

23

1,59

Telekomünikasyon

17

1,17

139

Hizmet

19,57
Danışmanlık

49

3,38

Eğitim

32

2,21

Eğlence

24

1,65

Fuarcılık

9

0,62

Havacılık

14

0,96

Lojistik

13

0,90

Medya

18

1,24

Oto Kiralama

3

0,21

Sağlık

36

2,48

Spor

15

1,03

Tasarım

2

0,14

Taşımacılık

6

0,41

Turizm

60

4,14

Yayıncılık

3

0,21

284

Finans

5,93
Bankacılık Yatırım Danışmanı

58

4,00

Ödeme Sistemleri

13

0,90

Sigorta

15

1,03
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86

İnşaat / Gayrimenkul / Ev Eşyası

9,03
Gayrimenkul

33

2,27

İnşaat

42

2,89

Mobilya

18

1,24

Mutfak Ürünleri

16

1,10

Yapı Ürünleri

22

1,52

131

Kültür Sanat
Kültür Sanat

21

1,45

STK

96

6,62

STK

Diğer (Kurumsal, etkinlik, SSP, vs)

5,38
Etkinlik

12

0,83

Holding

37

2,55

Kamu

9

0,62

SSP

8

0,55

Ülke tanıtımı

2

0,14

Yatçılık

10

0,69
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Tablo 2: Halka İlişkiler Ajanslarının Hizmet Verdiği Sektörlerin Dağılımı
Halkla ilişkiler şirketlerinin müşterilerinin %50’den fazlası, perakende (%33,1) ve
hizmet (19.57) sektörlerinden gelmektedir. Bu sektörleri, %9,5 ile teknoloji, %9 ile
inşaat/gayrimenkul, %8,5 ile reel sektör/büyük yatırımlar sektörleri izlemektedir. Halkla
ilişkiler ajanslarının müşterilerinin %5,9’u finans, % 6,6’sı STK’lar ve %1,45’i ise kültür
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sanat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. KOSGEB’in ölçütlerine 1 göre, halkla ilişkiler
ajanslarının müşterilerinin % 73’ünü yani 800 adedini, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
oluşturmaktadır. KOSGEB’in, KOBİ Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)’e göre 2009’da
Türkiye’deki küçük ve büyük ölçekli işletme sayısı 19.533’tür. Bu işletmeler arasında halkla
ilişkiler ajanslarından hizmet almayan işletmelerin sayısı 18.000’e yakın seviyededir.
(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Baskanligimiz.aspx?ref=23).
Tabloda yer alan sektörlerde alt kırılımlardaki birkaç örnek, halkla ilişkiler ajansından
hizmet almayan şirketlerin çoğunlukta olduğu sektörleri de göstermesi açısından anlamlıdır:

Halkla ilişkilerden hizmet alan oto yan sanayi işletmesi sayısı 3’tür. Buna
karşılık, otomotiv yan sanayii üretiminin %65’ini ve ihracatının da %70’ini temsil eden Taşıt
Araçları
Yan
Sanayi
Derneği’nin
(TAYSAD)
310
üyesi
bulunmaktadır
(http://www.taysad.org.tr/www/tr/default.asp?x=hakkinda).

Tablo 2, Türkiye’de halkla ilişkiler ajanslarından hizmet alan alışveriş merkezi
sayısının 18 olduğunu göstermektedir. “Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2012-2014” başlıklı
raporda,
Türkiye’de
265
aktif
AVM
bulunduğu
belirtilmektedir.
(http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/02/28/avm-sayisi-347ye-cikacak)

İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı, 2011’de Türkiye’nin en fazla satış geliri
elde eden ilk 500 kuruluşunu bir araya getiren İSO 500 Raporu Listesi’nde yer alan
firmalardan
85’i,
iletişim
danışmanlığı
hizmeti
almaktadır.
(http://www.iso.org.tr/tr/web/besyuzbuyuk/turkiye-nin-500-buyuk-sanayi-kurulusu--iso-500raporunun-sonuclari.html)

İkinci 500 firmayı içeren listedeki firmaların ise 33 tanesi hâlihazırda iletişim
danışmanlığı hizmeti almakta, 467’si ise bu hizmetlerin kapsamı dışında kalmaktadır.
(http://www.iso.org.tr/tr/web/besyuzbuyuk/turkiye-nin-ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu-iso-500-raporunun-sonuclari.html)

KOSGEB’e göre, çalışan sayısı 9 veya altında yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL ve altında olan işletmeler
“mikro”, çalışan sayısı 10 ile 49 arasında ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon TL ve altında olan işletmeler
“küçük”, çalışan sayısı 50 ile 249 arasında ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL ve altında olan işletmeler
“orta” ölçekli olarak kabul edilmektedir. http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Baskanligimiz.aspx?ref=23 KOBİ
Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)
1
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Uygulamalar

104

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, halkla ilişkiler uygulayıcılarının zaman içinde gelişen rolleri incelenmiş,
bu konudaki kavramlar ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki halkla ilişkiler ajanslarının
profilleri ve ek olarak ajansların hizmet verdiği müşterilerin genel görünümü kavratılmaya
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, uygulayıcı rolleriyle ilgili ilk çalışmada ilk kez
Broom ve Smith tarafından kavramsallaştırılmış dört kuramsal rolden biri değildir?
a)

İletişim Teknisyeni

b)

Uzman Reçeteci

c)

İletişim Kolaylaştırıcı

d)

Sorun Çözme Süreci Kolaylaştırıcısı

e)

Süreç Denetleyici

2)
Halkla ilişkiler problemlerinin tanımlayan, program geliştiren, uygulayan ve
üst yönetimde pasif bir rol yüklenebilen halkla ilişkiler uygulayıcıları hangi rolü
üstlenmektedir?
a)

Uzman Reçeteci

b)

İletişim Teknisyeni

c)

Sorun Çözme Süreci Kolaylaştırıcısı

d)

Stratejist / Yansıtıcı

e)

İletişim Kolaylaştırıcı

3)
Broom ve Dozier, kavramsallaştırdıkları 4 halkla ilişkiler uygulayıcısı rolü
olarak iki belirgin ana rol altında gruplamışlardır. Bu iki ana rol aşağıdakilerden hangisidir?
a)

“teknisyen” ve “yönetici”

b)

“teknisyen” ve “üretici”

c)

“teknisyen” ve “kolaylaştırıcı”

d)

“stratejist” ve “yönetici”

e)

“stratejist” ve “kolaylaştırıcı”
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4)
“Ajans profili” rolünü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcılarının yaptıkları
şeyler arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yoktur?
a)

Yazışmaları yürütür

b)

Mesaj oluşturma/yayma

c)

Etkinlik planlaması/uygulaması

d)

İletişim stratejisinin tasarlanması

e)

Medyayla irtibat

“Sosyal düzey stratejinin hem halkla ilişkiler fonksiyonu hem de kuruluşlar için
önemi, halkla ilişkiler uygulayıcılarının ikili rol tipolojisine ‘…………………….’ rolün de
katılmasına ön ayak olmasıdır. ‘Bu rolü ilk kavramsallaştıran araştırmacılardan biri, Steyn
olmuştur.”
5)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Kuramcı

b)

Stratejist

c)

Kolaylaştırıcı

d)

Teknisyen

e)

Yetkili

6)
Yansıtıcı rolün, bazı yazarlar tarafından halkla ilişkiler uygulayıcılarının en
hayati rolü olarak tanımlanmasının nedeni nedir?
a)
Bu rolü üstlenen halkla ilişkiler uygulayıcıları, kuruluşun içe dönerek daha
huzurlu bir ortam oluşturmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
b)
Bu rol, kuruluş içinde tüm yöneticilerin birbirleri hakkında ne düşündüklerini
ortaya koymayı amaçlayan bir roldür
c)

Bu rol kuruluşun hedef pazarlarındaki iş fırsatlarını yansıtnayı amaçlamaktadır.

d)
Toplumsal standart, değer ve bakış açılarının, kuruluşların kurumsal değerleri,
sosyal sorumluluk ve meşruiyet konularıyla uyumlandırılması, kuruluşun başarısı için çok
önemlidir.
e)
Bu rol kuruluşun finansman ve iş geliştirme stratejisinin en önemli bileşeni
konumundadır.
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7)
Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
altındadır.

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının baskın koalisyonda yer alma oranları %50’nin

b)
yakındır.

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının baskın koalisyonda yer alma oranları %100’e

c)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcılar teknisyen role sahip olanlara kıyasla baskın
koalisyonda daha fazla yer almaktadır.
d)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcılar teknisyen role sahip olanlara kıyasla,
kuruluşların karar alma sürecine daha fazla katkıda bulunmaktadır.
e)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcılar kuruluşların karar alma sürecine yaptıkları
katkılar, teknisyen role sahip olanlara kıyasla daha fazla uygulamaya konulmaktadır.
8)
Türkiye’deki halkla ilişkiler uygulayıcılarının rolleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
Tükiye’de halkla ilişkiler uygulayıcıları, en fazla ‘sorun çözme sürecini
kolaylaştırıcı’ rolü en az da ‘uzman reçeteci’ rolünü yerine getirmektedir.
b)
üzerindedir.

Halkla ilişkiler uygulayıcılarının baskın koalisyonda yer alma oranları %50’nin

c)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcılar teknisyen role sahip olanlara kıyasla baskın
koalisyonda daha az yer almaktadır.
d)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcıların kuruluşların karar alma sürecine
yaptıkları katkılar, çok fazla uygulamaya konulmamaktadır.
e)
Yönetici rolüne sahip uygulayıcılar, teknisyen rolünü üstlenenlere kıyasla,
kuruluşların karar alma sürecine daha az katkıda bulunmaktadır.
9)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de halkla ilişkiler ajanslarının hizmet
alanlarından biri değildir?
a)

Kurumsal yayıncılık

b)

Uluslararası halkla ilişkiler

c)

Kültür-sanat iletişimi

d)

Etkileyicileri etkileme yönetimi

e)

Ekonomi politika danışmanlığı
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10)
Türkiye’de halkla ilişkiler ajanslarının müşterisi olan toplam şirket sayısının
yarıdan fazlasının yer aldığı sektörler hangileridir?
a)

Tekstil ve gıda sektörleri

b)

Akar yakıt ve gıda sektörleri

c)

Finans ve enerji sektörleri

d)

Perakende ve hizmet sektörleri

e)

İnşaat ve teknoloji sektörleri

Cevaplar: 1)e, 2)a, 3)a, 4)d, 5)b, 6)d, 7)b, 8)a, 9)e, 10)d
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6. REKLAM AJANSI NEDİR VE REKLAM AJANSI TÜRLERİ
NELERDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Reklam Ajansı Tanımı

6.2.

Reklam Ajansı Türleri

6.2.1. Tam Hizmet Ajansı
6.2.2. Butik Ajans
6.2.3. Modüler Hizmet Ajansları (A La Carte Agency)
6.2.4. Kurum İçi Ajanslar (In-House Agency)
6.2.5. Uzman Ajans (Specialist Agency)
6.2.6. Rolodeks Ajans
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reklam ajansı nedir?

2)

Tam hizmet ajansı hangi hizmetleri sunmaktadır?

3)

Rolodeks ne demektir, neden bir ajans tipine adını verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam ajansının tanımını
yapabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Hangi reklam ajansı
türlerinin faaliyet
gösterdiğini bilmek,
tanımlarını yapabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Reklam ajansı



Tam hizmet ajansı



Kurum içi ajans



Uzman ajans
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Giriş
Günümüzdeki pazarlama anlayışına uygun olarak, ürün ve hizmetlerin tanıtımının,
tüketicileri ikna ve tatmin etme yönünde yapılması gereği önem kazanmış, satış
geröekleştirmeye yönelik etkinlikler anlamına gelen reklam gittikçe daha görünür şekilde ön
plana çıkmıştır. Reklam işini, bu alanda uzman kişilerin yapmaya başlamasıyla reklam ajansı
akvramı oluşarak günümüzün pazarlama iletişiminin vazgeçilmez unsurları hâline gelmiştir.
Bu bölümde, reklam ajansı tanımı ele alınarak, reklam ajansı türleri incelenerek, bu
ajansların açıklamaları ana hatlarıyla değerlendirilecektir.

116

6.1. Reklam Ajansı Tanımı
Günümüzün modern pazarlama anlayışı gereği, işletmelerin temel amacı, belirlenen
hedeflere ulaşma yönünde ürünleri en rasyonel biçiminde üretip pazarlamak ve kâr elde
etmektir. İşletmeler, “tüketiciyi tatmin yoluyla kâr sağlama” anlayışıyla pazarlama iletişimi
uygulamalarına ağırlık vermektedir. İşletmelerin pazarlama iletişimine yönelik çalışmalarında
önemli yer tutan reklam uygulamaları, oldukça kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşma imkânı
sağlamaktadır. Özellikle son yıllardaki yoğun rekabet ortamı sonucunda reklam olgusu
işletmeler açısından adeta bir gereksinim hâline gelmiş ve reklama verilen önem daha da
artmıştır. Bilindiği gibi reklam, en genel ve geniş anlamıyla ürünlerin tanıtılması ya da
satışının sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen ve tüketicilerin bu ürünlere yönelmesi
amacıyla ikna edici mesajları içeren iletişim uygulamalarıdır.
Çok eski dönemlerde rakip firma uygulamaları çerçevesinde değerlendirilen reklam
uygulamaları, günümüzde profesyonel bakış açısıyla birlikte stratejik faaliyet alanı hâline
gelmiştir. Bu stratejik alanda, reklam uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla çeşitli
önlemler alınmaktadır. Günümüzde reklamın etkileri ve önemi konusunda akademisyenler ve
profesyoneller çeşitli konularda ortak fikir birliği içindedir. Mutabık olunan en önemli
konulardan biri, stratejik düşünce becerisi isteyen bu alanda, işletmenin, iletişim ihtiyacını
gerçekleştirecek planlarda son derece dikkatli olunmasıdır. İşletmelerin reklam ihtiyacı ve
reklamı algılayışları çeşitli farklılıklar göstermekte, bu durum uygulamalara da yansımaktadır.
Bu nedenle başarılı ve kâr marjı yüksek reklamların yapılabilmesi özel bir uzmanlık seviyesi
gerektirmektedir. Reklamla ilgili en uygun taktiklerin ve kararların alındığı, işletmelerin
reklam gereksinimlerine destek olacak iletişim uygulamalarını planlayacak birimlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek ve işletmelerin ürünlerini tanıtacak reklamları
hazırlamak amacıyla bir araya gelen uzmanlara reklam ajansı adı verilmektedir. Bir başka
deyişle, reklamı yapacak profesyonel kişi ile birlikte reklamı yaptırana yani reklam verene
hizmet sunan birimlerdir. Bu açıdan bakıldığında reklam ajansı kavramı açıklanırken reklam
profesyonellerinin bulunduğu reklam sektörü ve reklam verenleri tanımak önemlidir (Aktuğlu
vd., 2007: 3).
En genel anlamıyla bir reklam ajansı, reklam verenlerin reklam programlarını
planlamak ve uygulamak için uzmanlaşmış bir hizmet işletmesidir. Reklam Terimleri
Sözlüğü, reklam ajansını, “reklam verenin reklamını hazırlayan ve yöneten, bu hizmeti
karşılığında iş başına belirli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın
yapım giderleri üzerinden komisyon alan bağımsız ticari hizmet kuruluşu” olarak
tanımlamaktadır (Gülsoy, 1999: 10). Literatüre bakıldığında ajans, “birlikte çalıştığı
işletmeler adına, onların ürün ve hizmetlerine alıcı bulma amacını güden, bu amaçla iletişim
planı hazırlayıp uygulayan ve denetleyen medya ile ilişki kuran bağımsız ticari işletmeler”
olarak tanımlanmaktadır (Aktuğlu vd., 2007: 3). Diğer bir tanımlamada ise, boyut ve hizmet
kapasitesi açısından farklılık gösteren reklam ajansları bir ürün ya da hizmet tanıtım
faaliyetini yürütecek bilgi ve yeteneğe sahip uzmanların oluşturduğu topluluklar olarak
açıklanmaktadır (Becer, 1997: 225).
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Reklam uygulamaları kapsamında değerlendirildiğinde ajans kavramını reklam
verenlerin reklam sorunlarına çözümler üreten bağımsız kuruluşlar olarak tanımlamak
mümkündür. Ajanslar, işletmelerin iletişim ihtiyaçları doğrultusunda stratejik planlar yapan
hatta uygulamaları değerlendiren ve işletmelerin medyayla bağlantısını sağlayan
kuruluşlardır.
Reklam sektörü oldukça geniştir. Reklam verenleri, reklam ajanslarını, medya
ajanslarını, reklam mecralarını ve reklamın üretiminde rol oynayan prodüktörleri
kapsamaktadır. Reklam verenler ise büyük üretici ve pazarlayıcı holdingleri, perakende mal
satıcılarını kapsamaktadır. Reklam verenler ajans dünyasında “müşteri işletme” veya
“müşteri” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, ürünlerinin reklam yapma sürecini
başlatan kişi veya kuruluşlardır (Aktuğlu vd., 2007: 3).
Tüm tanımlamalar dikkate alındığında, ortak biçimde ifade edildiği gibi, reklam
ajansları ürünlerle ilgili iletişim çabalarını planlamak, yürütmek ve kontrol etmek
amacındadırlar. Yapılacak uygulamalar sırasındaki yapıları, işleyiş süreçleri, çevreleriyle olan
ilişkileri ve üretim süreçleri, kurum kültürlerine göre farklılık taşımakla birlikte, reklam
ajansının özü aynıdır. Reklam ajansları, müşterinin ürettiği ürünlerin piyasadaki rekabet
durumu ve araştırma-dağıtım kanalları konusunda bilgi sahibi olma, kesin reklam planını
belirleyerek müşteriye sunma, reklam planını yürütme ve reklam için yer ve zaman satın alma
konularından sorumludur. Daha önce de belirtildiği gibi, reklam ajanslarının temel amacı, mal
ya da hizmetlerle ilgili olarak hazırladıkları reklamların medyada yer almasını sağlamak, söz
konusu ürünlerin özelliklerini hedef kitlelere duyurmak ve satış sağlamaktır. Reklam
ajanslarının görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Çoroğlu, 2002: 32-34):


Ürüne marka bulunması



Ürün paketinin tasarlanması


Ürünle ilgili kitle iletişimini ve satış çabalarını planlayarak işletme adına bu
faaliyetlerin yürütülmesi


Reklam planının hazırlanması, yaratıcı içerik çalışmalarının yapılması



Mesajın oluşturulması ve reklam araçlarının seçimi



Medyada yer ve zaman satın alınması ve reklamın yayınlatılması



Pazarlama araştırması yapılması ve reklam etkililiğinin ölçümlenmesi



Diğer satış çabalarının düzenlemesi

118

Kısaca reklam ajansları birer hizmet örgütüdür ve görevleri reklam verenin ürünüyle
ilgili olarak kitle iletişim ve satış çabalarını planlamak ve işletme adına bu faaliyetleri
yürütmektir ( Elden & Kocabaş, 2001: 152).
Değişen iş yaşamıyla birlikte, günümüzdeki reklam ajanslarının faaliyet alanları
gelişmiş ve yeni görevler üstlenmişlerdir. Artık günümüzde reklam ajansları sadece reklamı
hazırlayıp müşteriye sunan birimler olmaktan çıkmış, reklam verenin her türlü pazarlama
iletişimi ihtiyacını karşılayabilecek bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle iletişim teknolojilerinin
gelişimi ve yarattığı etkiler sonucunda ajanslar, hem yapılanmalarını hem de donanımlarını,
yeni iş yaşamına uydurabilmek amacıyla kendilerini ayarlamaktadır.

6.2. Reklam Ajansı Türleri
Reklam verenlerin bir reklam ajansıyla çalışma kararından sonra dikkate alması
gereken önemli bir nokta ne tür bir ajansla çalışacağının belirlenmesidir. Son yıllarda reklam
sektöründeki gelişmeler doğrultusunda bir reklam verenin seçebileceği ajanslar sunulan
hizmet kapasitesi ve olanakları ile hizmet özellikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu
ajans türlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Aktuğlu vd, 2007: 21):

6.2.1. Tam Hizmet Ajansı
Bu tür ajanslar, pazarlama iletişimi kapsamına giren hizmetlerin tamamına yakınını
sunan reklam ajansları olarak tanımlanmaktadır. Tam hizmet ajansları, en geniş hizmet
çerçevesine sahip ajanslardır. Bu tip ajanslar, aşağıdaki faaliyetleri içeren oldukça geniş bir
alanda hizmet sunmaktadırlar:


Basın reklamları,



Radyo reklamları,



Televizyon reklamları,



Sinema reklamları,



Açıkhava reklamları



Fuar organizasiyonları,



Marka yönetimi,



Kurumsal kimlik oluşturma,



Web sitesi tasarımı,



Mültivizyon gösterileri,



Televizyon programları yapımı,
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Müşterinin iletişim stratejisini oluşturma ve oluşturulan bu stratejileri
uygulamaya koyma


Hatta halkla ilişkiler etkinlikleri, vb…

Günümüzde uzmanlaşmanın artmasıyla, birlikte tam hizmet ajansları hazırladıkları
çalışmaların uygulamalarını kimi zaman bağımsız kuruluşlara da yaptırabilmektedirler.
Bununla birlikte günümüzde medya ortamındaki çeşitlenmeye bağlı olarak medya planlama
ve satın alma kuruluşlarının ortaya çıkması sonucunda medya planı ile ilgili hizmetleri
sunması, tam hizmet ajanslarından artık beklenmemektedir.
Tam hizmet ajansları genellikle iki türde yapılanmaktadır, kimi ajanslar bölümler
hâlinde örgütlenirken, kimi ajanslar her biri tek ya da birkaç müşteriden sorumlu küçük
kümeler biçiminde örgütlenmektedir. Ajans içinde ajanslardan oluşan bu ajans yapısında her
kümenin müşteri direktörü, müşteri temsilcisi, yazarı, sanat yönetmeni, grafikeri, medyacısı
ve diğer sorumluları aynı bölümde çalışır. En yaygın ajans yapılanma biçimi, ilk bahsedilen
bölümlü yapıdır. Yaratım, müşteri hizmetleri, medya, araştırma, arşiv, bilgi işlem, finans,
işletme vb. hizmet birimlerinin ayrı bölümler hâlinde çalıştığı ve çoğunlukla ayrı yöneticilere
bağlı olduğu bir yapılanmadır. Öte yandan bölümlü yapıda da her biri bir ya da birkaç
müşteriye hizmet vermekle yükümlü çalışma kümeleri (account group) bulunur (Gülsoy,
1999: 216).

6.2.2. Butik Ajans
Tam hizmet ajanslarına göre daha sınırlı sayıda hizmet sunan bu ajanslar, daha çok
yaratım işleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genellikle medya planları ve araştırma hizmetlerini
vermektedirler. İngilizce literatürde butik ajanslar, “creative shop”, “hot-shop agency”,
“creative boutique” gibi adlarla da anılmaktadır. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde
ortaya çıkan butik ajanslar, tam hizmet ajanslarının sunduğu medya planlama gibi hizmetleri
vermemektedir (Elden, 2013: 590). Medya satın alma, müşteri ilişkileri gibi hizmetleri
gerekirse dışarıya yaptırırlar. Bu tür ajanslar, ambalaj tasarımı, televizyon reklam üretimi gibi
daha spesifik alanlarda uzmanlaştıkları için gerektiğinde tam hizmet ajanslarına da iş
üretmektedirler.

6.2.3. Modüler Hizmet Ajansları (A La Carte Agency)
Reklamın yayınlanacağı reklam ortamlarından yer ve zaman satın alma ya da
reklamda yaratıcı çalışmalar, oyuncu sağlama (casting) gibi reklam verene reklamla ilgili
istediği hizmetleri ayrı ayrı satın alma hakkını sağlayan reklam ajansı türüdür. Modüler
hizmet ajansları, söz konusu edilen bu hizmetleri genellikle bir sözleşme süresi boyunca değil,
müşteri işletme istediği zaman proje bazlı olarak sunabilmektedir (Elden, 2013: 591).
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6.2.4. Kurum İçi Ajanslar (In-House Agency)
Reklam verenin sadece kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurulan ve bu
bağlamda hizmet veren ayrı bir birim olarak oluşturulan ajans biçimidir (Elden, 2013: 591).
Reklam verenin kendi yapısı içinde üst yönetime bağlı olarak çalışırlar. Kuruluşların tüm
reklam sorumluluklarını yerine getiren bu birimler, tam bir reklam ajansı yapılanması
oluşturularak hizmet sunarlar. Bu yöntemi benimseyen işletmelerin temel amacı, reklam
çalışmalarında tam denetimi sağlamak ve sadece kendi kurumuna hizmet veren yapılanma
oluşturmaktır. Ancak uygulamada çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunlar arasında en
belirgin zorluk, işletmenin örgüt yapısı içinde özellikle ücret sorunları nedeniyle yetenekli
kişileri kaybedebilmesidir. Bu ajansın sahibi veya üst düzey yöneticisinin reklam veren
olması, diğer bir zorluk nedenidir çünkü hizmet sundukları markalara müşteri gözüyle
bakamamaktadır. Oysa bağımsız reklam ajanslarında çalışanlar, birden fazla müşteri ve
kampanya ile ilgilendikleri için “tarafsız” davranabilmektedirler.

6.2.5. Uzman Ajans (Specialist Agency)
Spesifik olarak belirlenmiş alanlarda, uzmanlaşmış ve bu alanlara göre uzman
kadroları bünyesinde barındıran ajanslardır. Uzman ajanslar, içecek, gıda, finans gibi belirli
ürün gruplarında ve belli reklam ortamlarına (doğrudan postalama, P.O.P, televizyon,
açıkhava vb.) yönelik yapılan reklamlarda uzmanlaşabilirler. Aynı zamanda reklamın
seslendiği hedef kitle özelliklerine göre de uzmanlaşma yoluna gidebilirler. Demografik
açıdan belirli pazar gruplarına veya belirli uluslararası pazarlara yönelik reklam
çalışmalarında uzmanlaşmış ajanslar bu ajans tipine örnek olarak gösterilebilir. Uzmanlaşmış
ajansların en önemli avantajı, hitap ettikleri pazarı ve pazarlama koşullarını yakından tanıyor
olmaları, bunlarla ilgili dinamiklere hâkim olmalarıdır.
Bu anlamda sınırlı hizmet veren ajansları,


Doğrudan pazarlama ajansları,



Medya satın alım şirketleri,



Satış promosyonu ajansları,



Halkla ilişkiler ajansları,



Pazarlama araştırması şirketleri,



Ambalaj hazırlama ve tasarım firmaları,



Video prodüksiyon şirketleri,



Danışmanlık şirketleri,



Profesyonel reklam fotoğrafçıları ve

121



Basım işiyle uğraşan şirketler

olarak sıralanabilir (Elden & Kocabaş, 2001: 178).
Bu tür sınırlı hizmet veren ajanslar, işletmeleri ve kuruluşların kendi uğraşmak
istemedikleri ya da uzmanlık gerektirdiği için yapamadıkları reklam ve diğer tutundurma
karması unsurlarıyla ilgili spesifik konularda sahip oldukları uzman kadro ve deneyimleri
yardımıyla reklam veren şirketlere hizmet sunan ajanslardır. Reklam verenlerin reklam
kampanyalarında hedefledikleri amaçlara en etkin şekilde ulaşabilmeleri noktasında çeşitli ve
spesifik alanlardaki (medya satın alma, tüm prodüksiyon çalışmaları vb.) uzmanlıklarıyla
yardımcı olan ajanslardır.

6.2.6. Rolodeks Ajans
Rolodeks ajans kavramını açıklamak için ilk olarak rolodeks kelimesinin açıklaması
bu tip ajanslardaki yapının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Rolodeks kelimesi,
İngilizce’deki “rolling” (yuvarlama) ile “index” (fihrist) kelimelerinin birleştirilmesinden
oluşturulmuş “rolodex” kelimesidir. Rolodeks kavramı aslında bugün bilgisayar
uygulamalarının temelini oluşturan fihrist sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu sistem, New
York’ta yerleşik kırtasiye üreticisi Zephyr American’ın baş mühendisi Danimarkalı Hildaur
Neilsen tarafından 1956 yılında bulunmuştur. İstenilen harfe basıldığında açılan bir tür telefon
defteri olan bu buluş, zaman içerisinde yanındaki kolun çevrilmesi suretiyle istenilen harfteki
kartın açıldığı bir yapıya dönüşmüştür (en.wikipedia.org, 2015).
Adından da anlaşılacağı gibi rolodeks ajans, çok genel olarak bir isim listesinden
oluşan reklam örgütleridir. Küçük reklam ajanslarının sunamayacağı hizmetleri
verebileceklerini iddia eden, metin yazarı, medya planlamacısı, grafiker, illüstratör vb.
alanında uzman kişilerin ajansın temel kadrolu elemanları olmayıp, ancak reklam verenden
alınan iş üzerine çağrılan bireylerin çalıştığı bir ajans türüdür. Kavram olarak serbest
(freelance) çalışmaya benzemekle birlikte farklı uzmanların, gerektiği zaman çalıştırılmasıdır
(Russel & Lane, 1990’dan aktaran Aktuğlu vd., 2007: 24).
Bilindiği gibi, serbest (freelance) çalışma, yazar, grafik sanatçısı veya yönetmenin
bağımsız, kadrosuz ve herhangi bir işverenle uzun vadeli bağlantısı olmadan ve sipariş başına
ücret alarak çalışmasıdır. Ancak rolodeks ajanslarda bu uzmanlar, ajansın çalışan portföyünde
devamlı olarak yer almakta ve ihtiyaç hâlinde ve her an kadrolu çalışan gibi göreve dâhil
edilmektedir.
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Uygulamalar

123

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, reklam ajansı tanımları incelenmiş, reklam ajasnın türleri masaya
yatırılarak, aralarında farklar ana hatlarıyla ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakileden hangisi reklam sektörünün kapsamına girmez?

a)

Reklam ajansları

b)

Etkinlik yönetimi ajansları

c)

Medya ajansları

d)

Prodüktörler

e)

Reklam mecraları

2)

Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarının görevleri arasında yer almaz?

a)

Ürün paketinin tasarlanması

b)

Ürüne marka bulunması

c)
Ürünle ilgili kitle iletişimini ve satış çabalarını planlayarak işletme adına bu
faaliyetlerin yürütülmesi
d)

Reklam planının hazırlanması, yaratıcı içerik çalışmalarının yapılması

e)

Reklamı yapılacak sponsorluk etkinliğinin sözleşmesinin hazırlanması

3)

Reklam ajansıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Reklamı hazırlar.

b)

Reklam verenin reklam hazırlama sürecini yönetir

c)

İş başına belirli bir ücret alır.

d)

Her kurululun bünyesinde bir kurum içi reklam ajansı vardır.

e)
Reklam verenin medya harcamaları ve reklam yapım giderleri üzerinden
komisyon alır.
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4)

Reklam ajanslarının aşağıdaki sorumluluk alanlarından hangisi yanlıştır?

a)

Müşterisinin dağıtım kanalları konusunda bilgi sahibi olma

b)

Reklam için yer ve zaman satın alma

c)

Reklam planını müşteriye sunma

d)

Reklam planını yürütme

e)

Reklam için gereken resmi mevzuatı hazırlar.

“…………………………………. ve ……………………………….. de reklam
ajanslarının sunduğu hizmetlerdendir.”
5)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

yerlere

gelmesi

gereken

a)

Basın bülteni yazılması - basın kitinin hazırlanması

b)

Pazarlama araştırması yapılması - reklam etkililiğinin ölçümlenmesi

c)

Stant tasarımının yapılması – basın kitinin hazırlanması

d)

Sosyal sorumluluk projesi bulunması – medya ziyaretlerinin yapılması

e)

Ambalajların tasarlanması – boşür sayfa düzeninin hazırlanması

6)
değildir?

ifadeler

Aşağıdakilerden hangisi tam hizmet ajanslarının sunduğu hizmetlerden biri

a)

Sinema reklamları

b)

Kurumsal kimlik oluşturma

c)

Web sitesi tasarımı

d)

Televizyon programları yapımı

e)

Medya takibi

127

7)
Tam hizmet ajanslarında İngilizce “account group” olarak yer alan oluşumun
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Her biri bir ya da birkaç müşteriye hizmet vermekle yükümlü çalışma kümesi

b)

Her biri sadece bir müşteriye hizmet vermekle yükümlü kişi

c)

Her biri birden fazla müşteriye hizmet veren kümelenme çalışması

d)

Reklam ajanslarındaki hesap grubu

e)

Reklam ajanslarının bir araya gelmesiyle oluşturulan grup

8)

İngilizce hot-shop agency kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

a)

Ana akım ajans

b)

Kurum içi ajans

c)

Sıcak dükkan ajansı

d)

Butik ajans

e)

Küçük ajans

“Reklam verenin sadece kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurulan ve bu
bağlamda hizmet veren ayrı bir birim olarak oluşturulan ajans biçimi,
………………………..dır.”
9)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

dahili ajanslar

b)

iç ajanslar

c)

kurum içi ajanslar

d)

d öz ajanslar

e)

modüler ajans
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10)

Bir ajans tipine de adını veren rolodeks sistemini ilk kim bulmuştur?

a)

Hildaur Neilsen

b)

Nilson Mailsen

c)

Hildaur William

d)

Brigitte Nielsen

e)

Zephyr American

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)d, 4)e, 5)b, 6)e, 7)a, 8)d, 9)c, 10)a
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7. REKLAM AJANSININ TARİHÎ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Dünyada Reklam Ajansının Gelişimi

7.2.

Türkiye’de Reklam Ajansının Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünyada reklam ajansları hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

2)

Vitali Hakko ile tanışan Eli Acıman daha sonra ne yapmıştır?

3)

Romanya’ya açılan ilk Türk reklam ajansı hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünyada reklam ajansının
ortaya çıkışını ve gelişim
sürecini anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Türkiye’de reklam ajansının
ortaya çıkışını ve gelişim
sürecini anlatabilmek

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


İlanat



Volner Palmer



Reklam tarihi
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Giriş
Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de reklam ajansının ortaya çıkması ve gelişimi
incelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de reklamın öncü isimleri ele alınarak, bu öncüler ve
kurdukları ajanslar ve kurumlar ışığında reklam tarihinde kısa bir ufuk turu
gerçekleştirilmiştir.
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7.1.

Dünyada Reklam Ajansının Gelişimi

Bugünkü reklam ajanslarının yaratım ve planlamayı da kapsayan hizmetleriyle
karşılaştırıldığında sınırlı kalan işlevlerine rağmen ilk reklam ajansları, reklamcılık bilgisinin
yeterli olmadığı dönemlerde kurulmuştur. Reklam ajanslarının gelişimi genel olarak
değerlendirildiğinde reklamın gelişimiyle bir paralellik gösterdiğini belirlemek mümkündür.
Bilindiği gibi dünyada 15. yüzyılda matbaacılığın gelişimini takip eden dönemde reklamcılık
faaliyetleri başlamış, 18. yüzyılda gazetelerin ortaya çıkışıyla reklamcılık uygulamaları daha
da hızlanarak, reklamcılığın boyutlarını değiştirmiştir (Jones, 2006: 239). Sanayi devrimi ile
birlikte kitlesel üretim ve daha sonra da self-servis satışın ortaya çıkması, reklamcılığın ön
plana çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca, teknolojideki ilerlemeler sayesinde ürünlerin daha önce
hayal edilemez boyutta üretilmesine ve ambalajlanmasına olanak sağlanmış, üretim bolluğu
üreticileri uzaklardaki pazarlara gitmeye teşvik etmiştir. Böylece belirli bir markanın
ürünlerinin adlarını ve yararlarını tüketicilerin belleğine yerleştirmek amacıyla reklama
verilen önem de artmıştır (Tungate, 2008: 21). Ayrıca, tüketim malları pazarının genişlemesi
ve gösterişçi yaşam tarzının önem kazanması modern reklamcılığın doğuşunun ön koşulunu
oluşturan etkenler arasında yer almaktadır (Yavuz, 2013: 224).
19. yüzyıla gelindiğinde ve özellikle bu yüzyılın ortalarına doğru reklam ajansları,
dergi yayınlayanlar için çalışan kuruluşlar olarak kurulmuşlardır. O dönemde reklam ajansı
kavramı, dergilerde ilan için yer satan ajans anlamına geliyordu ve bunu yaparken çoğu kez
basit reklam fikirlerini, müşterileri kendilerine iş vermeye ikna etmek için kullanmaktaydılar.
Ajanslar, kendilerine iş sağlayan dergilerden para almakta, dergiler de ajanslara sattıkları
ilanın değeri üzerinden komisyon ödemekteydi. 20. yüzyılın başında ajanslar, bugünkü
hâllerine benzemeye başlamış, temel işlevleri, ürün ve hizmetlerini tüm halka satan reklam
verenler için kampanyalar planlamak ve kaleme almak olarak belirlenmişti. Bu dönemde
ajanslar artık medya ilanları için yer satmamaktaydı (Jones, 2006: 239).
Reklam tarihi açısından bakıldığında reklam ajanslarının gelişmesine etki eden
isimlerden en önemlileri, Volner Palmer ve George P. Rowel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk reklam ajansını kuran girişimci Volner Palmer,
reklamcılık işine çeşitli gazeteler için reklam almakla başlamış, ardından George P. Rowel,
sadece gazetelerle değil tüm medyayla ilgilenmiş ve ajansların sağladığı hizmeti geliştirmek
istemiştir (Mattelart, 1994; Mattelart, 1995).
Palmer, Philadelphia’dan sonra New York, Boston ve Baltimore’da da ofis açtı
(Danesi, 2009: 12). Volner Palmer’ın bu alandaki çalışmaları çeşitli kaynaklarda 1841 ve
1843 yılları olarak belirtilmektedir. Daha önce de aktarıldığı gibi, 1880’lere kadar reklam
ajanslarının ana hizmeti, alan satışı olarak kalmış, bu döneme değin, reklam verenlerin
sorumluluğundaki reklam metni yazımı, 1900’lerde ajans hizmeti kapsamına girmiştir.
Pazarların büyümesi, reklam bütçelerinin genişlemesi, reklam verenlerin karmaşık bir
topluluk oluşturması gibi nedenlerle kamuoyunun ilgisini çekmek giderek zorlaşmış ve
reklam ajansları, reklam metni yazımı, reklam metni yazımında görsel tasarım, baskı tipinin
seçimi ve basit pazar analizleri hizmetleri sağlamaya başlamıştır. 20. yüzyılın başlarından
itibaren de bugünkü çalışma hacimlerini almaya başlamışlardır (Dunn vd, 1990: 20).
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Günümüz reklam sektörünün temel yapı taşlarından birini oluşturan pazar
araştırmalarının önemi o dönemlerde anlaşılmış ve bir reklam ajansında ilk araştırma
departmanı 1915’te J. Walter Thompson tarafından kurulmuştur (Mattelart, 1994: 64).
Ajanslar, ilan alanı satışından yavaş yavaş çıkarak zaman içinde kampanya hazırlama
işlevi kazanarak bugünkü modern görevlerine geçiş yapmıştır. Bu süreçte çalışma ilkeleri
giderek “tam hizmet” sunumuna dönüşmüştür. Tam hizmet sunumu genel olarak bütün
reklam işlevleriyle kısacası, pazar araştırmalarının planlanması, kampanya stratejilerinin
hazırlanması, yaratıcı fikir üretimi, basın ve zaman içinde gelişerek film prodüksiyonunun
süpervizyonu, medya planlama ve medya satın alma işlevleriyle tam olarak ilgilenmek
anlamını taşımaktadır. Bu dönemlerde en dikkat çekici gelişme 19. yüzyılda yaşanan
ekonomik ve toplumsal gelişmelerin tüm dünyada iş yapısı ve rekabette köklü değişiklikler
getirmesi ve bunun sonucunda reklamcılığın kültürel bir fenomen ve etkinliği yükselen bir
işletme stratejisi hâlini almasıdır.
1930’lu yıllarda başlayan ve 1940’lı / 1950’li yılları kapsayan süreçte reklam ajansları,
reklam verenlerinin sponsorluğunda radyo ve televizyon programları yapma görevleri de
üstlenmişlerdir. Günümüzde program yapımı görev alanlarının dışında bulunan reklam
ajansları, zaman içerisinde ambalaj tasarımı, baskı ve halkla ilişkiler gibi destekleyici işlerle
ilgilenmeye ve bu işler için ayrı ücret almaya başlamışlardır. Bu dönemlerde, pazar
araştırmasına yönelik saha çalışması ve yaratıcı prodüksiyonla ilgili dış maliyetler de
(genellikle üzerine bir ekleme yapılarak) müşteriye fatura edilmekteydi. Ancak, bu
faaliyetlerin planlama ve yönetimi, ajansın verdiği tam hizmetin bir parçası durumundaydı
(Jones, 2006: 240).
1960’lardan önce özel şirket statüsünde olan ajansların hisseleri, kıdemli ve uzun
zamandır hizmet veren çalışmalarına dağıtılmış küçük miktarlar dışında, ajans sahiplerinin
elinde bulunmaktadır. 1960’larda önemli bir değişim gerçekleşmiş, en ünlüsü David Ogilvy
olmak üzere ajans sahipleri, şirket hisselerini halka arz etmenin avantajlarını fark etmeye
başlamışlardır. Halka açılan ilk ajans 1962’de küçük ama dikkat çekici bir işletme olan
Papert, Koenig & Lois’tir. Reklam ajansları, genel olarak hukuk, muhasebe ve yönetim
danışmanlığı şirketleriyle bazı kültürel benzerlikler gösteren, küçük, uzmanlık gerektiren ve
profesyonel bir iş olarak görülmekteydi (Jones, 2006: 241-242).
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gittikçe önem ve hız kazanan dışa açılma ve
uluslararası rekabet, iş dünyasında olduğu gibi, reklamcılık sektörünü de etkilemiş, reklam
ajansları da Amerika Birleşik Devletleri dışına açılmaya başlamıştır. Uluslararası
reklamcılığın gelişmesinin bir sonucu olarak 1980’li yıllarda dünyayı tek bir pazar olarak
görme fikri ortaya çıkmıştır. Bu görüş, pazarların ve satış kampanyalarının küreselleştirilmesi
doktrinini savunanlarca benimsenmiş; uluslararası pazarlarda başarının, tüm dünyada
standartlaştırılmış ürün ve markaların pazarlanmasıyla elde edilebileceği görülmüştür. Bu
süreçte makro pazarlar gibi mikro pazarların da ortaya çıkmasıyla, ayrı bölgelerde yaşayan
tüketicilerin sahip olduğu farklı özellikleri kullanan yeni bir yaklaşım oluşturulmuştur. Bu
değişimler reklam ajanslarının yapısına ve işleyişine de etki etmiş, büyük reklam ajansları
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çeşitli farklı bölgelerde şubeler açmaya başlamış ve bu şubeler uluslararası planda koordine
edilmeye başlamıştır (Mattelart, 1994: 30).
Aynı dönemde, medya alanında yaşanan değişimlerle birlikte, ajansların iş ve
organizasyonel yapılarında yeni oluşumlar belirmeye başlamıştır. Bu alanda en dikkat çekici
gelişme, 1990’lı yıllarda Amerikan reklamcılık sektöründeki en önemli eğilimlerden biri olan
medya satın almanın reklam ajanslarından ayrılması olmuştur. Bununla birlikte, medya
planlayan ve satın alanlar, bütünüyle bağımsız şirketler olmuş. Bu tip şirketler de, 1970’li ve
1980’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Uygulama, bu şirketlerin yeteneklerinin ajansları
tarafından tam olarak kullanılmadığını fark eden üst düzey medyacılar tarafından
başlatılmıştır. Büyük ölçekte medya alanı ve süresi satın alarak sağladıkları maliyet
avantajlarının yanı sıra bu konudaki uzmanlık becerilerini giderek daha karmaşık hâle gelen
medya ortamında kullanmanın değerli bir fırsat olduğunu görmüşlerdir. Medya şirketleri
başlangıçta bağımsız faaliyet göstermiştir. Ancak bu şirketler başarılı oldukça ve kârlı hâle
geldikçe reklam ajanslarının bağlı olduğu gruplar, bu konuda atağa kalkmış ve girişimlerde
bulunmuşlardır. Medya şirketlerinin tümü olmasa da büyük çoğunluğu, artık holdingleşen
ajansların bir parçası olmuştur (Jones, 2006: 243-244).

7.2. Türkiye’de Reklam Ajansının Gelişimi
Ülkemiz açısından reklam sektörünün gelişimi ve buna bağlı olarak reklam
ajanslarının yapılanması dünyadaki gelişime benzer nitelik taşımaktadır. Türkiye’de
reklamcılık, 1840’da Osmanlı’da Türkçe olarak yayımlanan ilk özel gazete olan Ceride-i
Havadis gazetesinin ilanat açıklamasıyla ortaya çıkmıştır. İlk reklam etkinlikleri Batı
kültürünün ve yaşam biçiminin Osmanlı’daki ilk taşıyıcıları olan Rum ve Musevi azınlıklarca
gerçekleştirilmiştir (Koloğlu, 1999’dan aktaran Töre, 2011: 35). Ülkemizde 1908’de
meşrutiyetin ilanıyla gazetecilik, dolayısıyla reklamcılık alanında canlanma ve çeşitlenmeler
görülmüştür.
Tarihimizdeki ilk reklamcılık şirketi, 1909’da “İlancılık Kolektif Şirketi” adı altında
kurulmuş, böylece o tarihe kadar tabelacıların ek işi olan reklamcılık, profesyonel bir kimlik
kazanmıştır. Bu ajansla birlikte gerçek anlamda profesyonel reklamcılık Türkiye’de başlamış
ve 1910 yılına gelindiğinde ise sektörün ilk dergisi olan “Reklam” yayınlanmaya başlamıştır
Ancak 1912’deki Balkan Savaşı ve hemen ardından 1914’te başlayan Birinci Dünya
Savaşı’nın olumsuz etkileriyle bu canlanma uzun süreli olmamıştır (Taş & Şahım, 1996: 12).
Balkan Savaşı’ndan önce İstanbul’da David Samanon tarafından başlatılan reklamcılıktan
günümüze kadar birçok gelişme yaşanmıştır. Kahire’deki Ajans Havas’ın yöneticiliğini yapan
Ermest Hoffer’in İstanbul’a gelişi ve David Samanon ile iş birliği gerçekleştirmesi, bu iş
birliğini, Birinci Dünya Savaşı’nın çıktığı 1914 yılına kadar sürdürmüştür (Laleli, 2006’dan
aktaran Aktuğlu vd., 2007: 10). Türkiye’nin en eski reklamcılarından İlancılık Reklam
Ajansı’nın sahibi Barouh bu süreci, aşağıdaki anlatmıştır (Barouh 1999’dan aktaran Yılmaz,
2001: 357-358):
Türkiye’de reklamcılık Balkan Savaşı’ndan önce İstanbul’da David Samanon
tarafından başlatılmıştır. Balkan Savaşı’ndan sonra Kahire’deki ünlü Ajans Havas’ın
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yöneticisi Emest Hoffer İstanbul’a gelir ve David Samanon ile iş birliği yapar. 1919 yılından
Jak Hullli ‘nin katılmasıyla Hoffer-Sarnanon ve Hulli İlanat Acentesi adını alarak faaliyet
devam eder. Hoffer-Samanon ve Hulli İlanat Acentesi, ilk olarak sütun - santim kavramını
Türk reklam sektörüne getirdi. Aynı zamanda “Sandviç adam”larla da bir çeşit afişçilik
yapıyordu. Bu insanların üstlerinde özel giysiler ve ellerinde reklam yapılmak istenen ürünün
pankartları bulunuyordu. 1933 yılında gazete sahipleri, aralarında toplanıp İlancılık Reklam
Ajansı Limited Şirketi’ni kurdular amaç, ajansa vermiş oldukları %25 ajans ücretini
paylaşmaktı. Sermayeyi, Türkiye İş Bankası temin etti ve idaresini eline aldı. Türkiye İş
Bankası, reklam müdürü Kemal Salih Sel’i İlancılık Reklam Ajansı’na İdare Müdürü olarak
tayin etti. Ülkemizde reklamın patlaması 1932 yılında Ford Montaj fabrikasının kurulmasıyla
başlar. Gazetelere tam sayfa otomobil ilanları verilir. 1930’lu yıllarda sinemalar, doktorlar
ve tanınmış mağazalar sezonlarında büyük reklamlar verirler.
Cumhuriyetin ilanından sonra Latin alfabesine geçilmesine bağlı olarak ilk
dönemlerde okuma yazma oranı düşük seyretmiş, bu nedenle bazı sıkıntılar yaşanmıştır;
ancak daha sonra bu sıkıntıların üstesinden gelinerek reklam sektöründe gelişme yaşandığı
görülmüştür. Cumhuriyet’in ilanı yeni bir toplum ve reklamcılar için de yeni bir kitle
anlamına gelmektedir. Bu dönemde batılı ve modern oluşun temsilinin giyimden geçmesi
nedeniyle reklamlar aracılığıyla giyim tarzında yaşanan yenilikler, kadın ve erkekler için
geçmişten farklı yaşam biçimleri tanıtılmaya başlamıştır (Yavuz, 2013: 229). 1928’de Latin
harflerinin kabulünün ardından yaşanan okur kaybının etkisi, okuma yazma seferberliğiyle
bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte, gazete satışlarını artmış, reklamcılığın gelişmesi
hızlanmış, reklamlar gazeteler için ciddi bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Sektörde uzun
yıllar tekelini sürdüren İlancılık Kolektif Şirketi’nden sonra Eli Acıman’ın girişimleriyle 1944
yılında “Faal Reklam Acentesi” kurulmuştur. Daha sonra Manajans adını alan bu ajans, aynı
zamanda Türkiye’nin modern anlamdaki ilk reklam ajansı olarak da gösterilebilir (manajansjwt.com, 2015).
Eli Acıman mesleğe nasıl başladığını aşağıdaki gibi anlatmıştır (MediaCat, 1999’dan
aktaran Yılmaz, 2001: 358):
Vitali Bey ile tanıştık. Şapkalarının reklamını yapmamı istedi. 10 gün sonra, Vitali
Bey’in sipariş ettiği “kampanya”yı götürüyorum. Vitali Bey inceliyor... Çok güzel, teşekkür
ederim borcum ne kadar diye soruyor... Bu ilk işin ardından Robert Kolej’in ünlü pazarlama
hocası Prof. Frank Potts’tan mevcut tek reklamcılık kitabını ödünç alma imkânı buldum...
Neler yaptığıma gelince... Zaman zaman Şen Şapka’nın reklamları, Markiz Pastaneleri ve
Atlantik Birahanesi’nden reklamlar alıyordum. 100 lira aylıkla Koç Ticaret’in reklam ajansı
oluverdim. Bana göre, bir iletişim faaliyetinin iki başlı, tek hedefi vardır: Birinci hedef,
müşterinin kendisinin ya da ürünün imajının hak ettiği seçkin düzeye ulaşmasını sağlamak ve
alıcı kitle nezdinde “müspet” imajını güçlendirmek, diğeri de ürün ya da hizmete talebi
artırmaktır. Bu olmazsa olmaz bir kural. Müşterimizin kampanyalara yatırdığı meblağdan
hizmet komisyonumuzu alırız, ancak mecralardan elde edebileceğimiz yan komisyonu-miktarı
ne olursa olsun- müşterimize fatura karşılığında daima iade ederiz. Bu ilkeden bugüne dek
ödün vermedik.
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Cumhuriyet döneminde, yabancı firmaların verdiği ilanlarla yerli firmaların da
hareketlendiği, harf devrimi ve okuryazarlık seferberliğinin ise gazete tirajlarını artırarak
reklamları, gazeteler için önemli bir gelir kaynağı hâline getirdiği bilinmektedir. 1950’li
yıllarda, gazeteyi takiben radyo, etkin bir reklam kanalı olarak görülmeye başlanmıştır. Türk
reklamcılığı açısından asıl dönüm noktası ise televizyonun yayına başlaması (Çetinkaya,
1992’den aktaran Töre, 2011: 35) ve 3 Mart 1972’de reklam medyası olarak ilk kez
kullanılmasıdır (Özgür, 1994’’den aktaran Töre, 2011: 35). Piyasa koşullarının egemen
olmaya başladığı 1950’li yılları takiben 1961’de, reklam alınmasını ve verilmesini serbest
bırakan “Basın İlan Kurumu” kurulmuştur. Reklam harcamaları ile birlikte reklam ajansların
sayısını da artıran bu gelişme, reklamcılık tarihi açısından önemli bir kırılma noktası olarak
kabul edilmektedir (Töre, 2011: 35).
1961 yılında kurulan “Basın İlan Kurumu” ile resmi ve dış kaynaklı ilanlar dışındaki
her çeşit reklam serbest bırakıldığında, “Resmi İlanlar Şirketi” dolayısıyla yaşanan zor durum
sona ermiştir. Bu gelişmelerle reklam harcamaları kapasitesi ve reklam ajanslarının sayısı
artmış, reklamcılık da toplum tarafından kabul edilen bir meslek hâline gelmiştir. Bu dönem
içinde dikkat çeken bir başka gelişme, Eli Acıman’ın 1964 yılında, Faal Ajans’tan ayrılarak
1965’te Manajans’ı kurmasıdır. Reklam ajanslarında bölünmelere bir diğer örnek Afif
Erdem’in yine Faal Ajans’tan ayrılarak “Yeni Ajans”ı kurmasıdır. Bu Türk reklamcılığındaki
ilk bölünme olayı olarak değerlendirilir (Akı, 1994’ten aktaran Yılmaz, 2001: 359). 1985
yılına kadar birçok müşteriyle çalışan Manajans, yine bir ilk olarak çokuluslu bir reklam
ajansıyla ortaklık kuran ilk reklam ajansı olarak tarihteki yerini almıştır. Ajans
“Manajans/Thompson” adını alarak faaliyete devam etmiş, 2005 yılında ise Manajans/JWT”
adını almıştır (Aktuğlu vd., 2007: 12).
Üçüncü bir büyük ajans ise Memduh Moran’ın beş kişilik kadroyla kurduğu “Reklam
Moran” adlı ajanstır. Dikkate değer köklü bir başka ajans ise “Grafika”dır. En eski
reklamcılık kuruluşlarından biri olan “Grafika”, G.Scialom ve Martin Borman adında iki
ortağın matbaacılıkla işe başlayıp, reklamcılık alanında geliştirdiği modern bir reklam ajansı
olarak karşımıza çıkmaktadır (Laleli, 2006’dan aktaran Aktuğlu vd., 2007: 12). Grafika daha
sonra “Lintas” adını almıştır (loweistanbul.com, 2015). Dönemin modern anlayıştaki
kuruluşları arasında göze batan bir diğeri de “Ankara Reklam Ajansı”dır. Bu ajans,
bünyesinde ilk araştırma birimini kuran ajans olarak dikkat çekmektedir (Laleli, 2006’dan
aktaran Aktuğlu vd., 2007: 12).
Acıman’ın yanındaki iki önemli isim, Ferit Edgü ve Ege Ermat’ın bir süre sonra
Manajans’tan ayrılarak “Maya Ajans”ı kurmaları, sektörde bölünerek çoğalmanın ilk
adımlarında biridir. “Ada”, “Birleşik Reklamcılar”, “Birikim”, “Yaratım” o dönemin
Manajansçıları tarafından kurulmuştur. “Ajans Ada”dan “AX”, “Prizma”, “Merkez”, “Alice
Ajans” doğmuş, İstanbul Reklam”dan “Güzel Sanatlar” ve “İRA Reklam”; “Güzel Sanatlar”ın
içinden “A&D Uluslararası Reklamcılık”, “Atölye & Ekip Reklam” gibi iki şirket
kurulmuştur. İlancılıktan doğan şirketler de “Kampanya Reklam”, “Pars/McCann” ve
“Fulmar Reklam” olarak sıralanır. Bunlardan da “Pars McCann”den “Rota”, “Ayda” ve “Era”
gibi üç şirket doğmuştur. “Repro Reklam” da “Ekol Ajans” ve “A4”ü doğuran şirket
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olmuştur. Bağımsızlar olarak isimlendirilen ve herhangi bir ajansın bölünmesiyle oluşmayan
ajanslar da, “Admar”, “Ajans Ultra”, “Bozel Poyraz”, “CenAjans/Grey”, “MS Reklam”, “Pen
Ajans”, “RPM Radar”, “Reklam Moran”, “Y&R Reklamevi”, “Yordam Ajans” ve “Yorum
Tanıtım”dır (Akı, 1994’ten aktaran Yılmaz, 2001: 359).
1980 sonrasında uygulanan neo-liberal politikalar başarılı olmuş, çokuluslu firmaların
Türkiye’deki ajansların %51 hissesini satın almak önkoşuluyla Türk reklamcılığına girmeleri
sağlanmıştır. Bu gelişme Türk reklam endüstrisi için yeni bir dönemi başlatmıştır (Çetinkaya,
1992’den aktaran Töre, 2011: 35). 1980’lerin başında 24 Ocak Kararları’nı takip eden
dönemde reklam sektörü, tüketicinin tasarrufa yönelmesinden pay alma çabasındaki banka
reklamlarıyla desteklenmiştir. Sonraki dönemde ekonominin ihracata yönelmesi ve yabancı
sermayenin yurtiçi yatırımlarının teşvik edilmesi, reklam ajanslarını bilimsel yöntemlerle
çalışmaya sevk etmiştir (Aktuğlu vd., 2007: 14). Bu yıllarda, televizyon da yaygınlaşmış ve
televizyon izleme oranları %98’e varmıştır. 1983 yılından itibaren renkli yayınların
başlamasıyla birlikte televizyon reklamcıların ufuklarını genişleten, reklamların dikkat
çekmesi, izlenmesi ve sürekli hatırlanmasını sağlayacak bazı görsel efektler için daha önemli
bir araç hâline gelmiştir (İnselberg, 2008’den aktaran Töre, 2011: 35).
Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının artmasıyla, yabancı reklam ajansları da
piyasaya girmeye başlamıştır. “Güzel Sanatlar” reklam ajansı uluslararası “Saatchi& Saatchi”
ajansıyla ortaklık kurmuştur. 1985’te “Ada” ve “Merkez Ajans” yabancı reklam ajanslarıyla
ortaklık kurmak yerine, ajanslarını “Adam Tanıtım” adıyla birleştirmiştir. Daha sonra “Lowe”
adını alarak reklamcılar için bir okul olma özelliği taşımıştır (loweistanbul.com, 2015). Bilgi
ve deneyim birikimi artan reklam ajansları dış piyasaya açılmaya başlamış, “Birleşik
Reklamcılar” 1983 yılında Romen “Romku Advertising” ajansını kurarak Romanya ile
çalışmaya başlamıştır (Laleli, 2006’dan aktaran Aktuğlu vd., 2007: 14).
1990’lara gelindiğinde televizyon yayıncılığında devlet tekelinin kırılması ve özel
televizyon kanallarının sayısının artması reklamcılık alanında tam bir rekabet ortamı
yaratmıştır. Şüphesiz bu ilişkiler, eklenen yeni mecralarla gelişmekte, reklam pastası
büyümektedir. Manajans Thompson’ın genel müdürü Jeffi Medina ve yaratıcı yönetmeni
Yavuz Turgul, ajanslarından ayrılarak 1993 yılında “Medina Turgul” adıyla yeni bir ajans
kurmuştur. Ajans,. 1995 yılında DDB Worldwide’la ortak olarak “Medina Turgul DDB” adını
almıştır (ddb.com.tr, 2015). “Lowe” ve “Lintas” global olarak birleşerek, “Lowe Lintas” adını
almıştır. 2001’den bu yana kısaca “Lowe” olarak söylenmektedir (loweistanbul.com, 2015).
Ülkemizde reklam sektörü, büyük hızla gelişmeye devam etmektedir. Türkiye’de
sanayileşmenin geç başlaması nedeniyle, iletişim ve reklam çalışmaları da benzer bir şekilde
geç gelişmiştir. Ancak ülkemizde her geçen gün sektör hızla gelişmekte ve Türk reklamcılığı
açısından sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır. Uluslararası alanda ödül kazanan
reklamcılarımız bulunmakta ve sayıları her geçen gün artmaktadır. Reklam verenler ise
reklam ve pazarlama iletişimi uygulamalarında profesyonel hizmetin önemini kavramıştır. Bu
durum reklam sektörünün meslekleşmesi adına olumlu etkilerde bulunmaktadır.
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Reklamcılığın sınırları, iş dünyasında sürekli bir başarının mallarının üretimi ve
satışının yanında satın alan bir kamunun yaratımını da içerdiğinin anlaşılmasıyla
genişlemiştir. Bu son dönemde kitle üretimi ve kitle dağıtımı süreçlerinin tek bir işletmede
birleştiği modern sanayi yatırımları oluşturulmuş, bu bütünleşik çalışma mantığıyla ürünlerin
markalanması ve tanıtılmasının daha kârlı olduğu anlaşılmıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen
reklam çalışmalarının kazandığı başarı, ulusal reklamcılık, ticari marka ve paketlemenin bir
pazarın kontrolünü kazanmak için kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Bir işletmenin veya
herhangi bir kuruluşun pazarlama çabalarında reklamcılığın üstlenebileceği önemli görevlerin
anlaşılmasıyla, reklamcılık bir işletme stratejisi olarak kabul edilmeye başlamıştır. Sonuç
olarak reklam ajansları, reklam veren işletmenin tüm tanıtım çabalarını planlayan ve
gerçekleştiren tam organize tanıtım ofislerine dönüşmüştür (Aktuğlu vd., 2007: 15). Bununla
birlikte günümüzde reklamcılık; TV, sinema, basın gibi endüstrileri sadece bir pazarlama
kanalı olarak olarak değerlendiren anlayışın ötesine taşınarak, yarattığı değer zinciri ile başta
televizyon, film, müzik, grafik tasarımı, fotoğrafçılık olmak üzere birçok sektörü tetikleyen,
böylece özellikle yerel ekonomileri uyaran bir yaratıcı endüstri olarak görülmelidir (Töre,
2011: 35-36).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dünyada ve Türkiye’de reklam ajansının ortaya çıkması ve gelişimi ana
hatlarıyla değerlendirilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de reklamın öncüleri ele alınmış, bu
öncüler ve kurdukları ajanslar ve kurumlar ışığında reklam tarihi gözden geçirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, dünyada reklamcılığın ortaya çıkması ve gelişmesini
sağlayan gelişmelerden biri değildir?
a)

Matbaacılığın gelişimi

b)

Kitlesel ürteimin ortaya çıkması

c)

Self-servis satışın ortaya çıkması

d)

Üretim bolluğu

e)

Uzay çalışmalarının başlaması

“20. yüzyılın başında ajanslar, bugünkü hâllerine benzemeye başlamış, temel işlevleri,
ürün ve hizmetlerini tüm halka satan reklam verenler için ………………… ve
……………….. olarak belirlenmişti.”
2)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

a)

İhracat yapmak - pazarlamak

b)

Satış yapmak – iş geliştirmek

c)

Kampanyalar planlamak - kaleme almak

d)

Üretim planlamak – imalat yapmak

e)

Basını davet etmek – sponsor bulmak

yerlere

gelmesi

gereken

ifadeler

3)
Aşağıdakilerden hangisi, tarihte reklam ajanslarının, 19. yüzyılın sonu 20.
yüzyılın başlarında reklam metni yazımı, reklam metni yazımında görsel tasarım gibi
uygulamalara başlamasının nedenlerinden bir değildir?
a)

Bilgi toplumunun gelişmesi

b)

Pazarların büyümesi

c)

Reklam bütçelerinin genişlemesi

d)

Kamuoyunun ilgisini çekmenin zorlaşması

e)

Reklam verenlerin karmaşık bir topluluk oluşturması
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“1930’lu yıllarda başlayan ve 1940’lı / 1950’li yılları kapsayan süreçte reklam
ajansları, reklam verenlerinin sponsorluğunda ………………… ve ………………… yapma
görevleri de üstlenmişlerdir. Günümüzde bu iş görev alanlarının dışında bulunan reklam
ajansları, zaman içerisinde ambalaj tasarımı, baskı ve halkla ilişkiler gibi destekleyici işlerle
ilgilenmeye ve bu işler için ayrı ücret almaya başlamışlardır.”
4)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

a)

İnovasyon - keşif

b)

Film - program

c)

Plan - program

d)

Radyo - televizyon programları

e)

Parti - etkinlik

yerlere

gelmesi

gereken

ifadeler

5)
Reklam ajanslarının Amerika Birleşik Devletleri’nin dışına açılmaya
başlamasının ve büyük reklam ajanslarının çeşitli farklı bölgelerde şubeler açmaya
başlamasının nedeni nedir?
a)

Küreselleşme

b)

Dijital devrim

c)

Coğrafi keşifler

d)

Uzay çalışmalarının hız kazanması

e)

Sosyal hareketler

6)
hangisidir?

Ülkemizin tarihindeki ilk profesyonel reklamcılık şirketi aşağıdakilerden

a)

İlancılık Kolektif Şirketi

b)

İlancılık Matbaa Şirketi

c)

lan Kurumu

d)

Ajans Ada

e)

Merkezi İlan Şirketi
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7)
hangisidir?

Türk reklamcılığına ilk olarak sütun - santim kavramını getiren ajans

a)

RPM Radar

b)

İlancılık Matbaa Şirketi

c)

Merkez Ajans

d)

Faal Ajans

e)

Hoffer-Samanon ve Hulli İlanat Acentesi

8)
Reklam harcamaları ile birlikte reklam ajansların sayısını da artıran bir gelişme
olarak 1961’de kurulan ve reklam alınmasını / verilmesini serbest bırakan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Basın İlan Kurumu

b)

Devlet Planlama Teşkilatı

c)

Devlet İstatistik Kurumu

d)

Basın Teşkilatı

e)

Basın Konseyi

9)

Ülkemizde, bünyesinde ilk araştırma birimini kuran ajans hangisidir?

a)

Birikim

b)

Lipsos

c)

Ankara Reklam Ajansı

d)

Merkez Ajans

e)

Prizma
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10)

1993 yılında kurulan Medina Turgul reklam ajansının kurucuları kimlerdir?

a)

Ahmet Turgul - Cem Medina

b)

Yavuz Turgul - Jeffi Medina

c)

Ahmet Medina – Yeliz Turgul

d)

Eli Acıman – Nazar Büyüm

e)

İzmir Tolga – Kurtcebe Turgul

Cevaplar: 1)e, 2)c, 3)a, 4)d, 5)a, 6)a, 7)e, 8)a, 9)c, 10)b
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8. REKLAM AJANSINDA ORGANİZASYONEL YAPI,
ÜSTLENİLEN GÖREVLER VE GÖREVLER İÇİN GEREKEN
NİTELİKLER - 1 (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ VE STRATEJİK
PLANLAMA/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Reklam Ajanslarında Yapılanma

8.2.

Reklam Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve Bölümler

8.2.1. Üst Yönetim
8.2.2. Müşteri Temsilcileri (Müşteri İlişkileri Bölümü)
8.2.3. Stratejik Planlama ve Araştırma Bölümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reklam ajanslarında bölgelere dayalı yapılanma nasıldır?

2)

Reklam ajansı nasıl strateji belirler?

3)

Müşteri temsilcisi hangi işlerden sorumludur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam ajanslarında hangi
tipte yapılanma
gerçekleştildiğini
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Reklam ajansında yer alan
bölümleri sıralayıp
tanımlayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Reklam ajansında görev alan
müşteri temsilcisi ve
stratejik planlamacıların
görev ve sorumluluklarını
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Müşteri bazlı ajans yapılanması



Stratejik planlama



Müşteri temsilcisi
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Giriş
Pazarlama, satış, tüketiciler ve ürünler / hizmetler çeşitlendikçe, reklam ajanslarının iç
yapılanması da buna göre çeşitlenmektedir. Bu bölümde son derece zengin bir skalada yer
alan reklam ajanslarının yapılanması, organizasyonel yapısı açıklanacak, reklam ajanslarında
müşteri ilişkileri bölümü ve stratejik planlama bölümünde çeşitli sorumluluklar üstlenen
uzmanların görevleri ve işbölümü ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
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8.1. Reklam Ajanslarında Yapılanma
Reklam verenlerin iletişim sorunlarına çözüm bulma amacıyla profesyonel hizmetlerin
sunulduğu reklam ajansları, değişen pazarlama anlayışları çerçevesinde reklam anlayışlarının
yanı sıra yapılarını da değiştirmektedir. İşletme literatüründe örgütleme süreci olarak bilinen
ve bir reklam ajansında çalışacak birimlerin belirlenmesi olarak da tanımlanabilecek bu
süreçte, bir ajansın çalışması için gereken işler belirlenir. Bu süreçte ayrıca, ajansın etkinliğini
artırmak amacıyla ajanstaki görevlerin yerine getirilmesinde gerekli insan kaynakları ve
maddi kaynakların en uygun biçimde seçimi ve yerleştirilmesine dikkat edilmektedir. Bu
aşama, kuruluşun işlerlik kazanması için gerekli yapılanmanın oluşturulması olarak da
değerlendirilebilir.
Ajans yapılanmasında (organizasyonel yapı kurma sürecinde) başarı için gereken
unsurların etkinliğini artırma, bu süreç içinde çalışacakların kendilerinden beklenen görevleri
net olarak anlamalarını sağlama, çalışanların görevleri ve sorumluluklarına ilişkin bilgileri
aktarma temel amaç olarak benimsenmektedir. Ancak etkin çalışmayı sağlayacak
yapılanmada dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar vardır. Bunlar,:


Ajanstan beklenen görevler ve sorumluluk alanları,



Ajansın büyüklüğü,



Ajansın çalışma tarzı



Ajansın fiziksel ve insan kaynağı yapısı biçiminde sıralanabilir.

Bu doğrultuda bir ajans yapılanmasında öncelikle:

Büyüklük ve çalışma koşullarına göre yapılanma, kısacası işlevselliğe dayalı
bir yapılanma tercih edilmektedir.


Bununla birlikte

o

Zaman ve proje esaslı çalışma yapıları,

o

Bölgesel alanlara dayalı,

o

Müşteri bazlı veya ürün odaklı yapılanmalar görülmektedir.

Bölgesel alanlara dayalı bir yapılanmada, çoğunlukla merkez şubenin yanında
ajansın faaliyet göstereceği bölgelerin koşulları dikkate alınarak ve bölge ihtiyaçlarını
giderme anlayışının hakim olduğu görülmektedir.
Müşteri bazlı ajans yapılanması ise reklam ajansının bünyesinde yer alan reklam
verenlerin özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Ancak bir reklam ajansının
temelde farklı iki müşteri tipine sahip olması durumu, hassas davranılması gereken unsur
olmaktadır. Bu iki temel müşteri grubundan birincisi, ajansın kendi müşteri portföyü olarak
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değerlendirilirken, ikinci tür müşteri grubu ise reklam verenin sahip olduğu müşteri kitlesidir.
Müşteri bazlı bir yapılanmada hem yönetim hem de ajansın müşteri ilişkileri departmanı bu
ayrımın farkını dikkate almak durumundadır.
Bir reklam ajansının yapılanmasında dikkate alınan bir diğer alan ise ajansın sunduğu
hizmetler bazındadır. Bu durumda olan reklam ajansları, bu kapsamda müşterilerine belirli
alanlarda uzmanlaştıkları hizmetleri sunmaktadır. Uzman ajansların bu tür yapılanmaya dahil
olduğu reklam ajansları çoğunlukla reklamcılığın televizyon reklamı, afiş-billboard
reklamları, internet reklamcılığı vb uzmanlık gerektiren alanlarında faaliyet gösterirler.
Ancak reklam sektörü incelendiğinde bir reklam ajansının daha çok işlevlere bağlı
olarak yapılandığı görülmektedir. Genel olarak bir reklam ajansında genel müdüre bağlı
müşteri ilişkileri departmanı, araştırma departmanı, medya planlama ve satın alma
departmanı, yaratıcı bölüm, idari bölüm gibi temel işlevlere yer verilmektedir (Aktuğlu vd.,
2007: 19). Bu birimler ve birimlerde görevli ajans çalışanlarının görevleri, bu bölümdeki
ilerleyen sayfalarda ayrıntılarıyla anlatılacaktır.
Bir reklam ajansının yapılanması, işletmelerin genel yapılanma özelliklerini
barındırmakla birlikte, reklam ajanslarının çalışma özelliklerine bağlı olarak birtakım
farklılıklar bulunmaktadır. Reklam ajanslarının organizasyonel yapısı, daha çok, biri işlevsel
(fonksiyonel) diğeri proje yönetimi esasına göre oluşturulmuş iki yapının birleştirilmesiyle
ortaya çıkan matriks örgüt yapısına benzemektedir. Buna göre reklam ajansının işlevsel
(fonksiyonel) yapısı, reklam yapımı sürecinin geliştirilmesi ve ajansın kendi varlığını
sürdürebilmesiyle ilgili etkinliklerin belirli işlevsel gruplar hâlinde gruplandırılmasını ifade
eder (Elden & Kocabaş, 2001: 181).
Reklam ajanslarında örgüt yapısı, genelde grup sistemi ve şubesel sistem olmak üzere
bir yapılanma gösterir (Aktuğlu vd., 2007: 19-20):

Grup sisteminde, reklam yazarları, medya uzmanları, araştırmacılar,
grafikerler vb. uzmanlık alanlarına göre bir çalışma grubu oluşturacak biçimde toplanır.
Gruplar müşterileri için gereken tüm hizmetleri gerçekleştiren küçük bir reklam ajansı gibi
çalışır. Grup, bir başkan (group head) ya da müşteri temsilcisi tarafından yönetilmektedir. Bir
ajansta uzmanlık alanlarına göre birden fazla grup olabilir. Grup sistemi, uzmanlaşmanın
sağlanması, müşteriye tam hizmet sunumu ve sorun çözümü konusunda yararlar
sağlamaktadır. Ancak grup sisteminde ajansın iş kapasitesi doğrultusunda belirli grupların
daha çok çalışması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iş yükü dengesizlikleri, gruplar arası
rekabet, grupların müşteriler arasında ayrıcalık gözetmesi, sürekli aynı müşteriyle çalışma
nedeniyle yaratıcılığın azalması gibi olumsuz sonuçlar da bulunmaktadır.

Şube sisteminde, uzmanlar kendi departmanlarında toplanır. Yazarlar metin
şubesinde, medya uzmanları medya şubesinde vb… Bu kişiler şeflerine bağlı olarak faaliyet
gösterirler. Bu sistemde sorumluluk müşteri temsilcisine değil şube şefi olan bir uzmanda
olmaktadır. Bu kişilerin her biri, değişik konularda uzman olup işbölümü yaparak kendi
alanlarına ait görevleri daha kısa sürede tamamlayabilir (Gürüz, 1995’ten aktaran Aktuğlu
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vd., 2007: 20). İşlevsel bölümler ayrılmış olarak da ifade edilen bu yapılanmada, kişiler
uzmanlık alanlarına uygun işler üstlenir (bu bölümler: yaratıcı bölüm, medya bölümü vb). Bu
yapılanmanın avantajları:
o

Mesleki uzmanlaşmaya imkân tanıması

o
Görev tanımlarının kurum içinde tam olarak belirlenebilmesi dolayısıyla her
işin uzman kişiler tarafından yapılmasına fırsat verilmesi
o
Bölüm yöneticilerinin planlama kurulunda müşteri temsilcileriyle birlikte
görev alması ve böylece müşterinin sorunlarına ortak çözümler bulunabilmesidir.
Şube isteminin dezavantajları ise:

Bölümlerin kendi alanlarına yönelmesi ve bölümler arasında iletişim ve
koordinasyonun zorlaşması ve


Yine buna bağlı olarak bölüm yöneticilerinin ortak amaçlardan uzaklaşmasıdır.

8.2. Reklam Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve Bölümler
Daha önce de belirtildiği gibi, ticari amaçlı bir hizmet yapılanmasına sahip olan
reklam ajansları da diğer kamu ve özel şirketlere benzer olarak, belli bir organizasyon
yapısına sahiptir. Bu organizasyonel yapı içinde görev alacak çalışanların yetki ve
sorumluluklarının ortaya konulması açısından ajans içinde görevler belli çizgilerle birbirinden
ayrılmıştır. Reklam ajanslarının organizasyonel yapısı ve görev alan kişilerin işlevlerini şu
şekilde özetlemek mümkündür (Taş & Şahım, 1996: 29-30):

8.2.1. Üst Yönetim
Her kuruluşta olduğu gibi, reklam ajanslarında da üst yönetim organları mevcuttur.
Ajans yönetim kurulu başkanı, ajans başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi
unvanlar taşıyan bu kişilerin başlıca görevleri, ajansın plan ve bütçesini hazırlamak, ajansın
dış ilişkilerini yürütmek ve insan kaynakları politikalarını belirlemektir (Taş & Şahım, 1996:
29).

8.2.2. Müşteri Temsilcileri (Müşteri İlişkileri Bölümü)
Reklam ajanslarında önemli görevler üstlenen kişiler arasında yer alan müşteri
temsilcileri, ajansın hizmet verdiği müşterilerden ve bunlarla ilgili sorunların
çözümlenmesinden sorumludurlar. Müşterilerle teması sürdürmek, ürünleri ve bu ürünlerin
rakipleriyle ilgili gelişmeleri izlemek, yapılan toplantılarda ajansı temsil etmek, belirlenen
görüşler doğrultusunda raporlar hazırlayarak ilgili servislere iletmek, görevleri arasındadır
(Taş & Şahım, 1996: 29).
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Wilmshurst, müşteri ilişkileri bölümünden beklenen 3 temel görev olduğunu vurgular.
Bu görevler şöyle sıralanabilir (Wilmshurst, 1992: 67):


Müşteri ile ajans arasında bağlantı rolünü oynamaktadır.


Müşteriyle birlikte uygun bir brief hazırlar ve bu briefin ajans içinde yer alan
bölümler ile gereken tüm kişilerin tam olarak onayından geçmesini sağlar.

Müşteri adına yapılan tüm ajans çalışmalarında odak noktası olur, çalışmaların
düzenli olarak koordine edilip, zamanında yapılmasını sağlar.

Şekil 3: Ana Hatlarıyla Reklam Ajansının Organizasyonel Şeması
Reklamcılık Vakfı ise reklam ajansları, medya ajansları ve interaktif iletişim
ajanslarındaki müşteri ilişkileri bölümü ve proje yönetimi pozisyonlarının görev ve
sorumlukları ile bu görevler için aranan nitelikleri, şu şekilde tanımlamıştır (rv.org.tr, 2015):
Görev ve sorumlulukları:

Müşteri İlişkileri Bölümü, ajans ile müşteri arasındaki bağı kurar. Hizmet
verilen markaya yararlı, ajans için verimli bir iş birliği ortamı sağlar.

Hizmet verilen markaların iş hedeflerini ve pazarlama planlarını öğrenir;
ihtiyaçları tanımlayan müşteri brief’ini alır; tüm iletişim faaliyetlerinin, markanın hedefleri
doğrultusunda olmasını sağlar.
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Müşterinin ajanstan beklediklerini, ajanstaki stratejik planlama sorumlularıyla
birlikte, bir kez de kendi tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu çalışmayı müşteriye
onaylatır.

Marka için gerekli iletişim işlerini, ajans içinde kullanılmakta olan formatları
kullanarak (kreatif brief, medya brief’i vb.), stratejik planlama sorumlusuyla birlikte ilgili
diğer bölümlere sipariş eder.

Yerel ve yabancı medyayı takip eder. Başta sorumlu olduğu markaların
sektörleri olmak üzere, tüm sektörlerdeki iletişim faaliyetleri, gelişmeler ve değişimlerden
haberdar olur.

Hizmet verdiği markaların içinde bulundukları pazarı, tüketici eğilimlerini ve
markaların rakiplerini tanır ve izler.

Markayla ilgili iş süreçlerini planlar, işlerin brief’e uygun ve zamanında teslim
edilmesini sağlar, ajans içerisindeki sistem ve mekanizmalarla koordineli çalışır.

Müşteri toplantılarını koordine eder, toplantı notlarını ilgili taraflara dağıtır ve
beklenen işleri günceller.

Üretilen yaratıcı iş / interaktif iletişim çalışması / medya planlaması işlerini
müşteriye sunmak (bazı durumlarda kreatifler, stratejik planlamacılar da sunum yapmaktadır)
ve onaylatmakla (yazılı) sorumludur.

Markayla ilgili konularda, ilgili ajans çalışanlarını ve müşterileri zamanında ve
doğru bir şekilde bilgilendirir.


Müşteriyle ilgili her türlü evrak ve belgeyi dosyalar ve saklar.



Müşterinin reklam / medya bütçesinin efektif kullanımından sorumludur.


Müşteri kârlılığını gözetmekten sorumludur. Finans Bölümü ile koordineli
çalışır, faturaların zamanında kesilmesinden sorumludur ve tahsilatları takip eder.

Ajansın müşteri portföyünü geliştirmesi, imajını koruması ve güçlendirmesi
için destek olur.
Aranan Özellikler:


İyi derecede pazarlama ve reklamcılık bilgisine sahip olmak.


Gündemi, trendleri, sosyal medyayı takip etme merakı, popüler kültüre ve
teknolojiye hâkimiyet.


Stratejik ve analitik düşünme yeteneği.
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Çözüm odaklılık, etkili insan ilişkileri yönetimi, organizasyon yeteneği.


Türkçe ve İngilizceye hâkimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü) ve
sunum becerisi.

Sosyal, aktif bir kişiliğe sahip olma, takım oyunculuğu, gözlemcilik, pozitif
düşünme eğilimi.


becerisi.


Güçlü problem çözme becerisi, stres altında çalışabilme yeteneği.
Etkin zaman yönetimi, hızlı adaptasyon, titiz, özenli dikkatli çalışabilme
Ufuk açacak, yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına sahip olma.

8.2.3. Stratejik Planlama ve Araştırma Bölümü
Çevresel koşullar ve rekabetin yoğun olduğu pazarlardaki hızlı değişim, ajansların
kampanya planlama sürecinde doğru stratejik kararlar alabilmeleri açısından iyi bir gözlem ve
analiz sürecinden geçerek karar almalarını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda ajansların statejik
planlama ve araştırma bölümleri, kampanyayla ilgili bilgilerin (pazar, rakipler, hedef kitle,
ürün/marka, işletme) toplanması ve analiz edilmesinden sorumludur. Dolayısıyla ajansın
reklam verene sunacağı reklam stratejileri ve taktiklerini içeren raporlar için gerekli bilgiler,
bu bölüm tarafından elde edilmektedir.
Ajanslarda stratejik planlama ve araştırma bölümlerinde görevli kişiler yaratıcı briefin
merkezinde müşterinin yer almasını sağlamak amacıyla bilgileri toplar. Bu sayede reklam
stratejisinin en etkili şekilde belirlenmesine yardımcı olunurken, nitel ve nicel araştırmaların
doğru yorumlanması sonucunda yaratıcı stratejinin de sağlam temeller üzerine oturması
sağlanmaktadır. Stratejik planlamacı, reklam hedeflerinin nasıl başarılacağını planlayan
kişidir (Aktuğlu vd, 2007: 29-31).
Reklamcılık Vakfı, stratejik planlama ve araştırma bölümünde görev alan
planlamacıların görev ve sorumlukları ile bu görevler için aranan nitelikleri, şu şekilde
tanımlamıştır (rv.org.tr, 2015):
Görev ve sorumlulukları:

Markaların pazarlama stratejilerini anlayarak/yorumlayarak ve geliştirerek,
eksiksiz, doğru ve yalın iletişim stratejilerinin hazırlanmasından sorumludur.

Hedef kitlede bulunan tüketicilerin davranış, beklenti, istek ve ihtiyaçlarını,
alışveriş ve tüketim alışkanlıklarını belirler.

Ürün ve sektör araştırmalarını yorumlar, iletişim öncesi ve sonrasında
araştırmalar yapar, öneriler geliştirir.
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Müşterinin ajanstan beklediklerini brief olarak aldıktan sonra, bu bilgileri
ajanstaki müşteri ilişkileri ile birlikte yeniden tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu
çalışmayla ajansın doğru iş üretmesine destek olur.

Hedef kitleyi net olarak tanımlar ve müşteri ilişkileri ile birlikte bu hedef
kitleye ulaşma yollarını içeren yaratıcı brief’i / medya brief’ini yazarak, ilgili bölümlere
yönlendirir. Markanın iletişim yolculuğunu belirler.

Reklam ve interaktif iletişim ajanslarında yaratıcı çözümlerin
oluşturulmasında, yaratıcı bölümle; medya planlama aşamasında, medya planlama ekibiyle
birlikte çalışır.


Dünyadaki gelişmeleri yakından izler, pazarlama trendlerini takip eder.


Geliştirilen araştırma tekniklerini öğrenir, onları hizmet verdiği markalara
ilişkin iletişim süreçlerine adapte eder.
Aranan Özellikler:


İyi derecede pazarlama ve reklamcılık bilgisi.


Gündemi, trendleri takip etme merakı, sosyal medyayı takip etme, popüler
kültüre hâkimiyet.


Stratejik düşünme yeteneği, araştırma, analiz ve planlamaya yatkınlık.


Türkçe ve İngilizceye hâkimiyet, iyi iletişim (yazılı – sözlü) yeteneği ve sunum
becerisine sahip olma.


Dışa dönüklük, takım oyunculuğu, gözlemcilik, pozitif düşünme eğilimi.



Çözüm odaklı olma.



Ufuk açacak, yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına sahip olma.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yapılanması çeşitlilik gösteren reklam ajanslarının yapılanması,
organizasyonel yapısı açıklanmıştır. Reklam ajanslarında müşteri ilişkileri bölümü ve stratejik
planlama bölümünde çeşitli sorumluluklar üstlenen uzmanların görevleri ve işbölümü
ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, reklam ajanslarında etkin çalışmayı sağlayacak bir
yapılanma kurulmasında dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan birisi değildir?
a)

Ajansın çalışma tarzı

b)

Ajansın fiziksel ve insan kaynağı yapısı

c)

Ajansın büyüklüğü

d)

Ajansın adresi

e)

Ajanstan beklenen görevler ve sorumluluk alanları

2)
Bir reklam ajansında, çoğunlukla merkez şubenin yanında ajansın faaliyet
göstereceği yerlerin koşulları dikkate alınarak ve o yerlerin ihtiyaçlarını giderme anlayışının
hakim olduğu yapılanma aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bölgesel alanlara dayalı yapılanma

b)

Faaliyet alanlarına dayalı yapılanma

c)

İş alanlarına dayalı yapılanma

d)

Coğrafi alanlara dayalı yapılanma

e)

Alanlara dayalı yapılanma

3)
Aşağıdakilerden hangisi, reklam ajanslarının organizasyonel yapılarından biri
olan “Grup Sistemi”nin dezavantajlarından biri değildir?
a)
getirebilir.

İş kapasitesi doğrultusunda belirli grupların daha çok çalışmasını beraberinde

b)

Gruplar arasında iş yükü dengesizlikleri olabilir.

c)

Grupların birbirinden ayrı bölgelerde çalışması sorunlara neden olabilir.

d)

Gruplar arası olumsuz rekabete neden olabilir.

e)

Grupların müşteriler arasında ayrıcalık gözetmesine neden olabilir.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi, reklam ajanslarının organizasyonel yapılarından biri
olan “Şube Sistemi”nin özelliklerinden biri değildir?
a)

Bu tip ajanslarda uzmanlar kendi bölümlerinde toplanır.

b)
Bu sistemde sorumluluk müşteri temsilcisine değil şube şefi olan bir
uzmandadır.
c)

Uzmanlar şeflerine bağlı olarak faaliyet gösterir.

d)

Şube sistemi bankalardaki şube yapılanmasına çok benzemektedir.

e)

Uzmanlar kendi alanlarına ait görevleri daha kısa sürede tamamlayabilir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi, reklam ajanslarının organizasyonel yapılarından biri
olan “Şube Sistemi”nin dezavantajlarından biridir?
a)

Şubelerin çok olması nedeniyle iş yükünün artması

b)

Şubelerin kapanması nedeniyle etkinliğin azalması

c)

Şubeler arasında iletişim ve koordinasyonun zorlaşması

d)

Uzmanlaşmayı zorlaştırması

e)

Vakit kaybı nedeniyle müşteriyle ilişkilerin düşmesi

6)
Aşağıdakilerden
görevlerinden biri değildir?

hangisi,

reklam

ajanslarında

müşteri

temsilcilerinin

a)

Ajansın yöneticilerine basın eğitimi vermek

b)

Yapılan toplantılarda ajansı temsil etmek

c)

Müşterilerin ürünleri ve bu ürünlerin rakipleriyle ilgili gelişmeleri izlemek

d)

Müşterilerle teması sürdürmek

e)

belirlenen görüşler doğrultusunda raporlar hazırlayarak ilgili servislere iletmek
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7)

Müşteri temsilcileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Sorumlu olduğu markaların sektörlerindeki iletişim faaliyetleri, gelişmeler ve
değişimlerden haberdar olur.
b)

Hizmet verdiği markaların yer aldığı pazarı ve tüketici eğilimlerini tanır ve

izler.
c)
Markayla ilgili konularda, ilgili ajans çalışanlarını ve müşterileri zamanında
bilgilendirir.
d)

Müşteriyle ilgili her türlü evrak ve belgeyi dosyalar ve saklar.

e)

Medya brief’ini hazırlar ve uygulamaya koyar.

8)

Aşağıdakilerden hangisi müşteri temsilcileri için aranan özelliklerden biridir?

a)

İyi derecede pazarlama ve reklamcılık bilgisine sahip olmak

b)

İyi derecede muhasebe ve finansal analiz bilgisine sahip olmak

c)

İyi derecede muhasebe ve finansal analiz bilgisine sahip olmak

d)

İyi derecede personel yönetimi ve maliyet analizi bilgisine sahip olmak

e)

İyi derecede işletme ekonomisi ve statik sahip olmak

“Stratejik planlamacılar, müşterinin ajanstan beklediklerini brief olarak aldıktan
sonra, bu bilgileri ajanstaki müşteri ilişkileri ile birlikte yeniden tanımlar ve
…………………….. olarak adlandırılan bu çalışmayla ajansın doğru iş üretmesine destek
olur.”
9)
hangisidir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Brief

b)

Debrief

c)

Doküman

d)

Liste

e)

Envanter
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“Stratejik
planlamacılar,
yaratıcı
çözümlerin
oluşturulmasında,
………………………le; medya planlama aşamasında,…………………………yle birlikte
çalışır.”
10)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

yerlere

gelmesi

a)

Müşteri İlişkileri Bölümü – Araştırma Ekibi

b)

Yaratıcı Bölüm – Medya Planlama Ekibi

c)

Medya İlişkiler Bölümü – Araştırma Ekibi

d)

Uluslararası İlişkiler Bölümü – Araştırma Geliştirme Ekibi

e)

Sosyal Medya Bölümü – Medya Planlaması Ekibi

gereken

ifadeler

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)c, 4)d, 5)c, 6)a, 7)e, 8)a, 9)b, 10)b
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9. REKLAM AJANSINDA ORGANİZASYONEL YAPI,
ÜSTLENİLEN GÖREVLER VE GÖREVLER İÇİN GEREKEN
NİTELİKLER - 2 (YARATICI BÖLÜM, MEDYA BÖLÜMÜ,
PRODÜKSİYON BÖLÜMÜ VE DİĞER BÖLÜMLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Reklam Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve Bölümler

9.1.1. Yaratıcı Bölüm
9.1.2. Prodüksiyon Bölümü
9.1.3. Medya Bölümü (Medya Satın Alma)
9.1.4. Ulaşım / Trafik
9.1.5. İdari ve Mali İşler Bölümü
9.1.6. İnsan Kaynakları Bölümü
9.1.7. Pazarlama ve Satış Geliştirme Bölümü
9.2.

Reklam Ajanslarında İş Akışı

9.3.

Reklam Ajanslarında Ücret Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Reklam yazarı ne yazar?

2)

Ulaşım / trafik bölümü hangi işlerden sorumludur?

3)

Reklam ajansları hangi ücret politikalarıyla çalışır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam ajansında yer alan
bölümleri sıralayıp
tanımlayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Reklam ajansında görev alan
reklamm yazarı, sanat
yönetmeni, trafiker gibi
profesyonellerin görev ve
sorumluluklarını
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Reklam ajanslarının
ücretlendirme aşamalarında
kullandıkları yöntemleri
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Reklam yazarı



Sanat yönetmeni



Medya satın alma



Komisyon
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Giriş
Bu bölümde, reklam ajanslarındaki reklam yazarı, sanat yönetmeni, prodüksiyon
sorumluları, medya satın alma uzmanları ve trafikerlerin görev ve sorumlulukları
açıklanacaktır. Ayrıca, reklam ajanslarının, verdiği hizmetleri ücretlendirmede kullandıkları
yöntemler de ana hatlarıyla ele alınacaktır.
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9.1. Reklam Ajanslarında Organizasyonel Yapı ve Bölümler
Reklam ajanslarının organizasyonel yapısı içinde Yaratıcı Bölüm, Medya Bölümü,
Prodüksiyon Bölümü ve diğer yardımcı bölümlerde görev alan kişilerin işlevlerini ise şu
şekilde özetlemek mümkündür (Taş & Şahım, 1996: 29-30):

9.1.1. Yaratıcı Bölüm
Reklamın hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerçekleştiren bölümdür. Bu bölümde
metin yazarları ve sanat yönetmenleri (art direktör’ler) olmak üzere başlıca iki uzman grup
görev yapar. Metin yazarlarının görevi, reklam metnini hazırlamak, sanat yönetmenin görevi
ise reklam metninin görselleştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca reklam afişleri, film senaryoları
ve storyboard’lar hep bu bölümde hazırlanmaktadır (Taş & Şahım, 1996: 30).
Bu bölüm içinde junior reklam yazarı, sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen yer
almaktadır. Prodüksiyon elemanları da yaratıcı bölümlerle koordinasyon içinde genel müdür
ve yaratıcı yönetmene bağlı olarak çalışır.
Reklamcılık Vakfı, yaratıcı bölümde görev alan reklam yazarları ve sanat
yönetmenlerinin görev ve sorumlukları ile bu görevler için aranan nitelikleri şu şekilde
tanımlamıştır (rv.org.tr, 2015):
Reklam Yazarı: Sanat yönetmeniyle birlikte yaratıcı fikri oluşturur ve reklam
senaryosunu yazar.
Görev ve sorumlulukları:


Strateji ve yaratıcı fikir oluşturma sürecinde görev alır.


Sanat yönetmeni ile iş birliği yaparak, marka değerlerini öne çıkaracak şekilde,
çeşitli mecralarda kullanılacak işlerin metinlerini yazar.

Prodüksiyon aşamasında bulunup, brief’e uygun iş üretilmesinden, biten işin
kalitesinden sorumludur.

Ülke ve dünyadaki yarışmaları, sektörün performansını izler, özgün ve ödül
kazandırıcı işler üretebilecek bilgi birikimine sahip olur.
Aranan Özellikler:

Stratejik düşünce yeteneği, kararlaştırılan stratejiye bağlı olarak yaratıcı çözüm
önerebilme becerisi, ikna yeteneği.

Türkçe ve İngilizceye hâkimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü)
yeteneği, sunum becerisi. İyi bir dinleyici olma.


Eleştiriye açık davranabilme özelliği, esnek kişilik ve çözüm üretme yeteneği.
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Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip
olma, yeniliklere açıklık.

becerisi.

Yeni fikir üretme enerjisine sahip olmak, zamanlamaya uygun iş üretebilme

Sanat Yönetmeni (Art Direktör): Reklam yazarıyla birlikte yaratıcı fikri oluşturur,
yaratıcı işin görsel yönüyle ilgili sorumluluk alır.
Görev ve sorumlulukları:

Kreatif brief doğrultusunda, reklam yazarıyla birlikte yaratıcı çözümler
hazırlar, marka değerlerini öne çıkaracak şekilde, görsel yönlendirme yapar.

Yaratıcı işlerin prodüksiyon aşamasında
üretilmesinden, biten işin kalitesinden sorumludur.

bulunur,

brief’e

uygun

iş


Ülke ve dünyadaki yarışmaları, sektörün performansını izler, özgün ve ödül
kazandırıcı işler üretebilecek bilgi birikimine sahip olur.
Aranan Özellikler:

Stratejik düşünce yeteneği, kararlaştırılan stratejiye bağlı olarak yaratıcı çözüm
önerebilme becerisi, ikna yeteneği.

Türkçe ve İngilizceye hâkimiyet, iyi iletişim kurabilme (yazılı – sözlü)
yeteneği, sunum becerisi. İyi bir dinleyici olma.


Eleştiriye açık davranabilme özelliği, esnek kişilik ve çözüm üretme yeteneği.


Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip
olma, yeniliklere açıklık.

becerisi.

Yeni fikir üretme enerjisine sahip olmak, zamanlamaya uygun iş üretebilme

9.1.2. Prodüksiyon Bölümü
Ajansın kendine ve müşterilerine ait tüm prodüksiyon işleri (basılı malzemelerin
üretimi, televizyon ve radyo reklamlarının üretimi, vb) bu bölüm tarafından koordine
edilmektedir. Ajans adına matbaa seçimi ve baskı işlerinin takibi ya da radyo – televizyon
reklamlarının çekimi için gerekli teknik ekipman, oyuncu seçimi ve yönetmenlerin
belirlenmesi yetkisi bu bölüme verilmiştir. (Taş & Şahım, 1996: 30).
Reklamcılık Vakfı, prodüksiyon bölümde yer alan çalışanların görev ve sorumlukları
ile bu görevler için aranan nitelikleri şu şekilde tanımlamıştır (rv.org.tr, 2015):
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Görev ve sorumlulukları:

İlgili firmalardan alınacak fiyat tekliflerinin aynı kriterlere göre hazırlanması
için, şirketlerle bağlantıya geçmeden önce yaratıcı ekiple teknik özellikler ve detaylar
üzerinde mutabakata varır.

Onaylanan senaryonun gerektirdiği teknik ve sanatsal kapasitelere hâkim
prodüksiyon şirketlerinden fiyat ister.

Teklifleri, kalite, yaratıcılık, hız ve maliyet açılarından değerlendirir ve
müşteriye öneri sunar. Uygun ve efektif yapım maliyetinden sorumludur.

Müşterinin onayından sonra, senaryodaki metin, görüntü, oyuncuların tanım ve
kostümleri, mekân, dekor, teknik malzeme, zamanlama vb. detayları kapsayan bir dosya
hazırlayarak, üretimin bu doğrultuda yapılmasını sağlar.

sağlar.

Film ve fotoğraf çekimleri sırasında sette bulunur. Brief’e uygun iş üretilmesini


Bu çalışmalar sırasında müşteri, müşteri temsilcisi ve yaratıcı ekip ile çok
yakın iş birliği içinde çalışır.

Üretimle ilgili faturaların doğru zamanlamayla müşteriye gönderilmesi ve
tahsilat süreçlerinde ajanstaki finans bölümüyle koordineli çalışır.

Prodüksiyonun farklı aşamalarında hizmet veren kişi ve kurumları tanır, yeni
yetenekleri öğrenir ve üretilen işleri izler.

Yaratıcı ekiple yakın iletişim içinde bulunarak, beklenen baskı, kâğıt ve renk
kalitesini anlar.


Kalite, fiyat ve hız açısından en uygun matbaayı seçer ve müşteriden onay alır.



Basım sürecinin her aşamasında kaliteyi denetler.


Basım teknikleri konusundaki gelişmeleri izler, sektöre hizmet veren
kuruluşları tanımakla yükümlüdür.
Aranan Özellikler:

Film / basılı işler prodüksiyonuyla ilgili süreç ve dinamikler hakkında mesleki
bilgiye sahip olma.


Liderlik ve proje yönetim, organizasyon, pratik çözüm üretebilme becerileri.



Yüksek kalite standartlarına sahip olma.
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Detaycı, titiz, dikkatli, stres altında çalışabilme becerisi.



Takım ruhuna sahip olma, esnek ve çözüm odaklılık.


Türkçe – İngilizce hâkimiyeti, iyi iletişim (yazılı – sözlü) kurabilme, müzakere
becerisi ve ikna yeteneğine sahip olma.

Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip
olma, yeniliklere açıklık.

9.1.3. Medya Bölümü (Medya Satın Alma)
Medya planlaması ile medyadan yer ve zaman satın alma işleri, bu bölüm tarafından
yapılmaktadır. Ürün ya da hizmete ilişkin uygun mecra karmasını yapmak da bu bölümün
işleri arasındadır (Taş & Şahım, 1996: 30).
Reklamcılık Vakfı, medya bölümünde yer alan çalışanların görev ve sorumlukları ile
bu görevler için aranan nitelikleri şu şekilde tanımlamıştır (rv.org.tr, 2015):
Görev ve sorumlulukları:

Hizmet verilen markaların pazarlama ve iletişim stratejilerini öğrenir;
ihtiyaçları tanımlayan medya brief’ini alır, hedef kitleyi ve bütçeyi anlar; medya planlama ve
satın almanın, markanın hedefleri doğrultusunda yapılmasını sağlar.

Yıllık / dönemsel medya planlama ve satın alma stratejisini belirler; müşterinin
medya bütçesinin efektif kullanımından, doğru mecra karması planlamaktan sorumludur.

Müşterinin ajanstan beklediklerini, ajanstaki stratejik planlama sorumlularıyla
birlikte, bir kez de kendi tanımlar ve debrief olarak adlandırılan bu çalışmayı müşteriye
onaylatır.

Medya bütçesini yönetir. Strateji aşamasında belirlenen mecraların hedef kitle
bazında hangi dönemde, hangi yoğunlukta, hangi ulaşım maliyetiyle ve hangi satın alma
avantajlarıyla var olacağına karar verir.

hâlindedir.


Ajans ve müşterilerini temsilen mecra sorumlularıyla sürekli iletişim
Yaratıcı çözüm önerileri geliştirir, müşteri onayından sonra, satın alma yapar.


Tamamlanan müşteri kampanyaları ve
karşılaştırmalı dönem raporu hazırlar, öneriler geliştirir.


rakiplerin

durumuyla

ilgili,

Dünyadaki gelişmeleri yakından izler, medya trendlerini takip eder.
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Aranan Özellikler:


Mecra dinamikleri ve kullanım yöntemleri hakkında uzmanlık.



Stratejik ve analitik düşünebilme, verileri derleme ve analiz etme yeteneği.


Türkçe ve İngilizceye hâkimiyet, iyi iletişim (yazılı – sözlü) kurabilme, sunum,
ikna ve müzakere becerisi.


Detaycı, titiz, dikkatli, çalışabilme becerisi.



Takım ruhuna sahip olma, esnek ve çözüm odaklılık.


Yaratıcılığı besleyecek ilgi alanlarına ve kendini geliştirme arzusuna sahip
olma, yeniliklere açıklık.

9.1.4. Ulaşım / Trafik Bölümü
Bu bölüm ajanstaki işlerin zamanlama ve planlamasından sorumludur. Ajansta
üretilecek ve faturalandırılacak hizmetler, bu bölüm tarafından takip edilerek
sonuçlandırılmaktadır (Taş & Şahım, 1996: 30).

9.1.5. İdari ve Mali İşler Bölümü
Ajans çalışanları ile müşteriler arasındaki muhasebe işlerini yürüten bölümdür. Gerekli
yasal defterlerin tutulması, banka, vergi, sigorta vb işlemlerden doğan ödeme ve tahsilât
işlerini bu bölüm gerçekleştirmektedir. (Taş & Şahım, 1996: 30).

9.1.6. İnsan Kaynakları Bölümü
Ajansın insan kaynakları politikalarının tespiti ve uygulaması ile ajansta gerekli
uzmanların ve alt kademe çalışanların görev tanımlarının belirlenerek, işe alımların
gerçekleştirmek, bu bölümün sorumluluğundadır (Taş & Şahım, 1996: 30).

9.1.7. Pazarlama ve Satış Geliştirme Bölümü
Bu bölümün temel sorumluluğu, ajansın var olan müşterileriyle olan ilişkilerinin
geliştirilmesi ve yeni iş alanlarını açacak müşteri edinme faaliyetleridir. Reklam ajanslarının
pazarlama ve satış geliştirme işlemleri çoğunlukla kişisel satış çabalarıyla mümkün
olmaktadır. Ancak günümüzdeki artan rekabet, reklam ajanslarını yeni müşteriler bulmak ve
iş geliştirmek için bu konuda uzmanlaşmış kişileri istihdam etmeye itmiştir.
Bu bölümün yaptıkları arasında, sektörel dergilerde ajansın reklamını yayınlatmak,
iletişim alanında düzenlenen bilimsel toplantılara ve eğitim faaliyetlerine katılmak ve/veya
sponsor olmak, Ajansların büyüklüklerine, yönetim yapılarına bağlı olarak, “halkla ilişkiler”
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ve “uluslararası ilişkiler” birimleri, pazarlama ve satış geliştirme bölümüne bağlı veya
bağımsız birimler olarak ajans içinde yapılanabilmektedir (Aktuğlu vd, 2007: 42).

9.2. Reklam Ajanslarında İş Akışı
Reklam ajanslarında, reklam üretimine giden yol, yani iş akışı genel olarak aşağıdaki
gibi seyretmektedir (Elden, 2013: 597-598):

Müşteri İlişkileri Bölümü (ve bazen Stratejik Planlama / Araştırma Bölümü ile
birlikte), brief yani: reklam verenden gelen iletişim problemi ve hedeflerini içeren iş siparişi
dokümanını alır.

Müşteri temsilcileri bu brief’i ajansa (eğer birlikte gitmedilerse Stratejik
Planlama Bölümü’ne) sunar.

Stratejik Planlama / Araştırma Bölümü, gerçekleştirdiği araştırmalardan elde
ettiği bulgular temelinde kampanya stratejisini biçimlendirir ve müşteriden alınan brief’i
Yaratıcı Bölüm’e verilmek üzere “yaratıcı brief” hâline getirir. Yaratıcı çalışmaya yön
verecek olan stratejik iletişim hedef ve taktikleriyle birlikte yaratıcı bölümün odaklanması
istenilen, tüketici profili ve analizi, trend değerlendirmeleri gibi içerikler, yaratıcı brief’te
bulundurması gereken içeriklerdir. Stratejik Planlama / Araştırma Bölümü hazırladığı yaratıcı
brief’i Yaratıcı Bölüm’e verir.

Yaratıcı Bölüm, bu yaratıcı brief’teki bulgular ve stratejiden yola çıkarak,
reklamın (kampanyanın) yaratıcı ve farklılaştırıcı fikri olan “büyük fikri” bulur ve reklamın
yazınsal ve görsel içeriğini hazırlar.

Reklam metinlerinin hazırlanmasının ardından prodüksiyon aşamasına
geçilerek görsel, işitsel ve yazılı reklam malzemesi üretilir.

Medya Bölümü’nün belirlenen reklam ortamlarından yer ve zaman satın alıp
üretimi tamamlanan reklam çalışması ilgili reklam ortamlarına gönderilerek yayınlatılması
sağlanır.
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Şekil 4: Reklam Ajansında İş Akışı

9.3. Reklam Ajanslarında Ücret Politikaları
Reklam ajansları verdikleri hizmetlerden elde ettiği gelirleri, temel olarak, reklam
ortamlarından aldıkları ve prodüksiyon hizmetinin üzerine ekledikleri komisyonlardan
sağlamaktadırlar.
Bu bağlamda reklam ajanslarının hizmetleri ücretlendirmede kullandıkları yöntemler,
aşağıda gibi sıralanabilir (Tek, 1999: 777-778):

Komisyon Sistemi: Reklam veren tarafından reklam mecralarına ödenen
ücretin belirli bir yüzdesinin ajansa ödenmesidir. Komisyon dışı işler için yapılacak anlaşma,
ajans ve müşterisi arasında yapılacak bir protokolle saptanır. Tüm reklam ajansları için geçerli
olan sabit bir komisyon oranından bahsetmek olanaksızdır. Komisyon oranları, rekabet
koşulları ve genel ekonomik şartların etkisiyle sürekli olarak değişmektedir. Medya genellikle
ajanslara belirli indirimler sağlar. Ajanslar da müşterilerini bu indirimlerden belli oranlarda
faydalandırır. Reklam ve iş ilanlarında (personel arama vb) ajans kullanmak istemeyen
işletmeler, bu indirimlerden yaralanamaz. Bu yöntem işletmeleri ajans kullanmaya itmektedir.

Maktu Ücret Sistemi: Bu sistemde, ajansa maliyetler üstüne uygun bir marj
ekleme yapılarak ödemede bulunulur. Ücretin belirlenmesi, görüşmelere bağlıdır. Medyadan
alınacak ıskontolar bu miktardan düşülür.

Ajans Yüklemesi: Bu sistemde ödeme, müşteriye ıskonto düşüldükten sonra
net bedel üzerinden fatura edilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, reklam ajansındaki müşteri ilişkileri bölümü ve stratejik planlama
bölümü dışındaki tüm bölümlerin yapılanması ve buralardaki profesyonellerin görev ve
sorumlulukları ele alınmıştır. Ayrıca, reklam ajanslarının, hizmetleri ücretlendirmek için
faydalandıkları yöntemler ana hatlarıyla açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
“Bir reklam ajansında yer alan Yaratıcı Bölüm’de metin
……………………………. olmak üzere başlıca iki uzman grup görev yapar.
1)
hangisidir?

yazarları

ve

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden

a)

Yazarlar

b)

Müşteri ilişkileri uzmanı

c)

Art direktörler

d)

Film yönetmenleri

e)

Strateji uzmanları

2)
Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarında Yaratıcı Bölüm’de hazırlanan
ürünlerden biridir?
a)

Basın kitleri

b)

Yönetici bilgileri

c)

Basın bültenleri

d)

Storyboardlar

e)

News letterlar

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi reklam yazarlarının görev ve sorumluluklarından biri

a)

Özgün ve ödül kazandırıcı işler üretebilecek bilgi birikimine sahip olur.

b)

Brief’e uygun iş üretilmesinden, biten işin kalitesinden sorumludur.

c)

Strateji ve yaratıcı fikir oluşturma sürecinde görev alır.

d)

Reklam sektörünün performansını izler,

e)

Uygun ve efektif prodüksiyon maliyetinden sorumludur.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarındaki sanat yönetmeninin görev ve
sorumluluklarından biridir?
a)

Çeşitli mecralarda kullanılacak işlerin metinlerini yazar.

b)

Marka değerlerini öne çıkaracak şekilde, görsel yönlendirme yapar.

c)

Prodüksiyon aşamasında bulunmaksızın biten işi kontrol eder.

d)

Medyadan doğru yerlerin satın alınmasını sağlayacak planlamayı yapar.

e)

Prodüksiyonun bütçesini yönetir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarındaki Prodüksiyon Bölümlerinin
yetkisi içinde değildir?
a)

Müşteri edinme faaliyetleri

b)

Matbaa seçimi

c)

Oyuncu seçimi

d)

Baskı işlerinin takibi

e)

Yönetmenlerin belirlenmesi

6)
Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarındaki prodüksiyon bölümlerinin
çalışanlarında aranan özelliklerden birisi değildir?
a)

Stres altında çalışabilme becerisi.

b)

Pratik çözüm üretebilme becerisi

c)

Yüksek kalite standartlarına sahip olma

d)

Çözüm odaklılık

e)

Çizim yapabilme becerisi
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“Medya Bölümü, hizmet verilen markaların pazarlama ve iletişim stratejilerini öğrenir;
ihtiyaçları tanımlayan ……………………….. alır, hedef kitleyi ve bütçeyi anlar; medya
planlama ve satın almanın, markanın hedefleri doğrultusunda yapılmasını sağlar.”
7)
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken en doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Medya brief’ini

b)

Yaratıcı brief’i

c)

Stratejiyi

d)

Brief’i

e)

Dökümü

8)
Reklam ajanslarında gerekli uzmanların ve alt kademe çalışanların görev
tanımlarının belirlenmesinden sorumlu olan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ulaşım / Trafik Bölümü

b)

Yaratıcı Bölüm

c)

Medya Bölümü

d)

İş Geliştirme Bölümü

e)

İnsan Kaynakları Bölümü

9)
Aşağıdakilerden hangisi reklam ajanslarındaki sanat yönetmeninin görev ve
sorumluluklarından biri değildir?
a)

Sektörel dergilerde ajansın reklamını yayınlatmak

b)

İletişim alanında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak

c)

İletişim alanında düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılmak

d)

Ajans müşterilerinin pazarlama stratejilerini hazırlamak

e)

İletişim alanında düzenlenen bilimsel toplantılara sponsor olmak
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10)
Reklam ajanslarının iş akışı içinde yer alan aşağıdaki görevlerden hangisi,
Stratejik Planlama Bölümü’nün sorumluluğundadır?
a)
bulunur.
b)

Araştırmalardan elde ettiği bulgular temelinde diğer ajanslara uyarılarda
Görsel içerik oluşturur.

c)
Gerçekleştirdiği araştırmalardan elde ettiği bulgular temelinde kampanya
stratejisini biçimlendirir.
d)

Sektörel gelişmelere bakarak, basının nabzını tutar.

e)

Reklam ortamlarından yer ve zaman satın alır.

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)e, 4)b, 5)a, 6)e, 7)a, 8)e, 9)d, 10)c
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10. REKLAM AJANSI – REKLAM VEREN İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Reklam Ajansı Seçimi ve Reklam Ajansı Seçiminde Göz Önünde Tutulan
Unsurlar
10.2. Reklam Ajansı Seçiminde Danışman Şirketlerin Kullanılması
10.3. Reklam Ajansının Ana İşlevi: Fikir…
10.4. Reklam veren ile Reklam Ajansı Arasındaki İlişki
10.5. Reklam Ajanslarının Müşteri Kaybetme Nedenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir kuruluş, reklam ajansı seçiminde danışmanlardan yardım alır mı?

2)

Bir reklam ajansı iyi fikirler üretmek için neler yapmalıdır?

3)

Reklam ajansları neden müşteri kaybeder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Reklam ajansı seçiminde
kuruluşların göz önünde
tutuması gereken hususları
sıralayabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Kuruluşların reklam
ajansında beklentilerini
açıklayabilmek

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Reklam ajansı ile reklam
Konunun ayrıntılı olarak
verenler arasındaki ilişkinin çalışılması ve güncel
öğelerini anlatabilmek
örneklerin incelenmesi
Reklam ajanslarının
müşteri kaybetme
nedenlerini dile
getirebilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Yaratıcılık



Empati



Broker



Fikir
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Giriş
Reklam ajanslarıyla çalışmak isteyen işletmelerin önünde birçok seçenek bulunur.
Dolayısıyla, reklam ajansıyla çalışmaya karar veren işletme, öncelikle iletişim ihtiyaçlarını
ortaya çıkarmalı ve ondan sonra ajans seçimi yapmalıdır. Reklam ajansları çeşitli hizmetler
sunar ve sundukları hizmetlere göre sınıflandırılırlar. Öte yandan reklam veren ve reklam
ajansı arasındaki ilişki, iletişim çalışmalarının gidişatı açısından çok önemlidir. Bu ilişkinin
olumlu olması, her iki tarafı da başarıya götürür. Dolayısıyla işletme ile reklam ajansı
arasındaki ilişkinin uzun dönemli olması arzulanan bir durumdur.
Bu bölümde önemli olan bu ilişki ele alınacaktır. Bu ilişkinin başlangıcını temsil eden
ajans seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, bu süreçte danışman şirketlerin kullanılma
yöntemleri ve ilişkinin sonunu ifade eden müşteri kaybetme olgusunun nedenleri
anlatılacaktır.
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10.1. Reklam Ajansı Seçimi ve Reklam Ajansı Seçiminde Göz Önünde
Tutulan Unsurlar
Reklam ajansı seçimi, pazarlama sektörüne yönelik yayınlarda sıklıkla duyurulan,
hakkında sayısız yorumda bulunulan, reklam verenin hangi ajansla çalışacağını açıkladıktan
sonra dahi üzerinde haftalarca konuşulan heyecan dolu bir süreçtir. Reklam verenin birlikte
çalıştığı bir ajans yoksa, ajans arayışına girmesi stratejik bir manevra olarak algılanır; belki
reklam veren piyasaya yeni bir ürün sunmaya hazırlanıyordur ya da reklam harcamasını ciddi
oranlarda artırmayı planlıyordur. Reklam verenin birlikte çalıştığı bir ajans varsa, bu kez
mevcut ajansından memnun olmadığı veya yeni yönetimin yeni bir başlangıç yapmak istediği
yönünde spekülasyonlar yapılır. Eğer bir “konkur” açılacaksa, heyecan artar. Reklam veren
tarafından belirlenen birkaç reklam ajansının davet edildiği bir yarışma olan “konkur”da, aday
ajanslar reklam verenin beklentileri hakkında bilgilendirilir ve bu beklentileri karşılamak için
sunacakları önerileri hazırlamaları amacıyla kendilerine genellikle birkaç hafta süre tanınır.
Reklam ajansı sunumunda, ajansın kilit personeli reklam verene tanıtılır, ajansın geçmişte
yaptığı reklam kampanyalarından bir seçki gösterilir ve reklam verenin yönlendirmesi
doğrultusunda oluşturulan örnek kampanya sunulur. Aday ajansları ziyaret edip sunumları
izleyen reklam verenin seçim ekibi, kimi zaman bir yönetim danışmanından da destek alarak,
başlangıçta oluşturulmuş olan listeyi daraltıp son adayları belirler ve finale kalan ajanslarla
yeni görüşme turları başlar. Seçilen ajansın açıklanmasıyla bu dramatik süreç son bulur.
Reklam verenlere reklam kampanyalarının planlaması, oluşturulması, uygulanması ve
çalışmaların sonuçlarının ve etkilerinin ölçülmesi gibi birçok alanda sahip oldukları uzmanlık
alanları ve deneyimli kadrolarıyla hizmet sunan reklam ajanslarının seçimi, reklam verenler
için önemli bir karar sürecidir. Reklam verenin vereceği yanlış bir karar, hem yüklü bütçelerle
gerçekleştirilen reklam çalışmalarının hedeflenen amaçlara ulaşamamasına, hem de reklam
için ayrılan bütçenin boşa gitmesine neden olur. Bu tip önemli bir kararda reklam verenlerin
reklam ajansı seçiminde göz önünde bulundurması gereken bazı noktalar vardır. Bu unsurlar
şu şekilde sıralanabilir (Arslan, 2002: 58-60):
Yaratıcılık: Reklamda yaratıcılık, tüketicide ilgi uyandırma ve akılda kalma açısından
önemli bir unsurdur. Reklamın öncelikli amacı ürünü sattırmaktır. Diğer bir ifadeyle, ancak
reklamın yaratıcı ve faydalı olması durumunda reklamdan beklenen hedeflere ulaşılmış
olunacaktır ve reklam fonksiyonunu yerine getiriyor olacaktır.
Her zaman için yaratıcı ve hatta ödül almış bir reklam, ürünü sattıran bir reklam olmak
zorunda değildir ve genellikle ödüllü reklamlara sahip ajanslar aslında ürünü sattıramadıkları
için müşterilerini kaybederler. Reklam hazırlanırken asıl amacın ne olduğu asla
unutulmamalıdır.
Pazarlama / medya satın alma becerisi: Reklam ajansı, işletmenin pazarlama
biriminin bir uzantısı olarak düşünülmesi gerektiği için ajansın pazarlama yetenekleri seçim
kriterlerinde üst sıralardadır. Ancak medya planlaması ve reklam yeri satın alımı, artık reklam
ajansının ana hizmetleri arasında görülmemektedir.
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Coğrafi konum: Reklam ajansının coğrafî olarak işletmeye yakın bir yerde bulunması
kontrol açısından reklam verenin tercih ettiği bir durumdur.
Etkin cevap verme becerisi: Sadece reklam ajanslarında değil tüm ajanslar açısından
müşterilerin önemle dikkat ettiği bir husustur. Reklam ajansları da müşterinin istek ve
ihtiyaçlarına hemen ve etkin / yetkin cevaplar vermek zorundadır.
Geçmiş deneyimler: Her müşteri tarafından dikkat edilen bir başka konu ise, ajansın
tecrübe ve deneyimleridir. Reklam ajansının şimdiye kadar gerçekleştirdiği işler ve başarıları,
aldığı ödüller, ilgili sektördeki deneyimleri, müşterinin ürün grubuna yönelik yeterlilikleri ve
deneyimleri reklam ajansı seçiminde önemli bir kriterdir.
Ajansın geçmiş tecrübeleri, müşteri için bir referans oluşturmakta ve belirsizlikleri
azaltmaktadır.
İşletme, ajansın birlikte çalıştığı müşterileri, hazırladıkları reklam
kampanyalarını ve başarılı çalışmalarını araştırarak değerlendirir ve reklam ajansının
becerilerini görmüş olur.
Büyüklük: Reklam verenle reklam ajansı büyüklüğünün birbiriyle benzer olması,
tercih edilen bir durumdur çünkü benzer büyüklükteki işletmelerde saygı ve iş anlayışı benzer
olur ve uzun vadede bu tür konularda sorun çıkmamaktadır. Ayrıca, büyüklükler benzer
olunca, taraflardan herhangi biri öbürüne baskı yapamaz. Aksi takdirde, daha büyük olan
işletme küçük olan işletmeye fikirlerini empoze edebilmektedir.
Etkin bütçe yönetimi: Reklam çok pahalı bir faaliyet olduğundan reklam veren,
reklam ajansının bütçeyi doğru bir şekilde kullanacağından, düşük maliyetlerle faaliyet
göstereceğinden, yaptığı işte becerikli olacağından ve reklamı zamanında hazırlayacağından
emin olmak istemektedir. Dolayısıyla ajansın bu konularda etkin ve becerikli olması müşteri
tarafından aranan bir özelliktir.
Kimya uyumu ve empati: Reklam veren müşteri ile reklam ajansında bu müşteriyle
ilgilenen ekip arasındaki kimyanın uyuşması ve kurumsal iletişim birimiyle ekibin aynı dilden
konuşması verimli bir iş birliği için son derece önemlidir.
Karşılıklı uyum ve empati birlikte çalışma açısından önem taşır. Müşteri ile reklam
ajansı sözleşme imzalayarak belirli bir süre için aslında bir ortaklık oluşturur. Söz konusu
ortaklıkta her iki tarafın birbirini sevmesi, birbiri ile anlaşabilmesi, ortak kararlar alıp ortak
hareket edilmesi başarı açısından şarttır. Bu sebeple, ajans seçiminde en dikkat edilen
konuların başında, iki işletme çalışanlarının birbiri ile uyum sağlayıp sağlayamayacağının
anlaşılmaya çalışılmasıdır.
Ajansta işletme ile ilgilenecek takımın kimlerden oluştuğu: Ajans içinde müşteriyle
ilgilenecek takımın kompozisyonu, uzmanlık ve yetkinlik derecesi verimli ve sürekli iş birliği
açısından ön plandaki kriterlerdendir.
Ücret: Reklam veren, reklam ve/veya iletişim için belirli bir bütçe ayırdığından
ajansın talep edeceği ücret de seçim kriterlerinde dikkate alınan bir faktördür. Her ne kadar
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maliyetler göz önünde bulundurulsa da, reklam ajansı seçiminde ücret, öncelikli konu
değildir. Beceri, yaratıcılık, uygunluk, takım olarak çalışabilme gibi kriterler ajans seçiminde
daha ön planda tutulmaktadır.

Şekil 4: Reklam Ajansı Seçiminde Kullanılan Ölçütler (Arslan, 2002)
Müşterilerini elde tutma oranı: Reklam ajansının müşterilerini elde tutma oranı
reklam veren tarafından dikkate alınması gereken bir göstergedir çünkü söz konusu oranın
yüksek olması reklam ajansının müşterilerine sürekli olarak tatminkâr bir hizmet sağladığını
gösterir.
Çıkar çatışması olmaması: Çıkar çatışması, reklam ajansının aynı sektörde yer alan
başka bir müşteriye sahip olmamasıdır. Reklam ajansının aynı sektörde, iki farklı işletmeyle
çalışması durumunda müşterilerden birine daha fazla ilgi göstermesi muhtemeldir ve
dolayısıyla iki müşteri arasında çıkar çatışması çıkabilmektedir. Bu nedenle reklam ajansı,
aynı sektörde iki farklı işletme ile çalışmamalı, reklam veren de buna dikkat etmelidir.
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Reklam verenlerin reklam ajanslarından beklentilerini ve reklam ajanslarına
yaklaşımlarını ve reklam ajanslarının yapmaları gerekenleri Gülsoy, şu şekilde sıralamıştır
(Gülsoy, 2007: 345-346):

Reklam verenlerin reklam ajansından temel beklentisi genel olarak
“yaratıcılık”tır.

Medya planlaması, reklam yeri satın alımı ve halkla ilişkiler hizmetleri artık
reklam ajansının ana hizmetleri arasında görülmemektedir. Bu durum yaratıcılığın önemini
daha da artırmıştır.

Yaratıcılığın ajanslar için kaçınılmaz bir nitelik olarak görülmesi, ajansların
müşteri kazanmak ve müşterilerinin bağlılığını artırmak için başka alanlarda rekabet
etmelerini gerektirmektedir.

Reklam verenlerin “pazarlama” ve “strateji” konularında ajans
danışmanlığından pek memnun olmadığını söylemek mümkündür. Ajansların bu alandaki
yetersizliklerini saptamaları ve pazarlama / strateji konularındaki öz kaynaklarını
güçlendirmeleri, özellikle yerli reklam verenler söz konusu olduğunda onlara rekabet
üstünlüğü sağlayabilir.

“Ajansın sunduğu çalışmanın aldığı briefe uygun olması”, reklam verenin
reklam ajansı seçiminde göz önünde bulundurduğu ölçütlerin ikinci sırasında yer almaktadır.
Reklam verenlerde ajans seçiminde görevli yetkililerin bugün daha çok önemsedikleri bir
ölçüt olarak değerlendirilmiştir.

Buradan hareketle reklam ajansları, yalnızca yaratıcılığa odaklanmak yerine,
“strateji”ye ve “bütünsel pazarlama iletişimi”ne de ağırlık vermeleri çok önemlidir.

Reklam verenlerin bazıları, yeni bir reklam ajansı seçmek durumunda
kaldıklarında, tanıdıkları ajans müşterilerinin tavsiyelerine daha çok kulak vermektedir.
Buradan hareketle reklam ajansları mevcut müşterilerini memnun etmek için ellerinden gelen
çabayı göstermeleri, sadece mevcut müşterilerinin bağlılığını yükseltmek için değil, yeni
müşteri kazanmak için de çok önemlidir.

Reklam ajanslarının gözden kaçırmamaları gereken bir başka nokta, reklam
verenlerin türdeş (homojen) bir grup olmadıkları, gereksinmelerinin farklılıklar
gösterebileceğidir. Örneğin, sektörel çözümlemeler, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki
reklam verenlerin ajans seçimindeki ölçütlerin bazılarını dayanıklı tüketim ürünleri ve hizmet
sektörlerindeki reklam verenlerden farklı önem düzeylerinde değerlendirdiğini göstermiştir.
Reklam ajanslarının bu farklılıklara duyarlı olmaları ve hizmetlerini müşterilerinin
gereksinmelerine göre biçimlendirmeleri gerekmektedir.
Öte yandan bu süreçte, reklam verenlerin ajanslarla ilişkisindeki durumu ve yapmaları
gerekenler de şu şekilde sıralanabilmektedir (Gülsoy, 2007: 346):
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Reklam veren-reklam ajansı ilişkisindeki taraflardan biri olarak reklam verenin
bu ilişkideki rolünü gözden kaçırmamak gerekir. ‘Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin
geliştirilmesinde en önemli ilke, söz konusu ilişkinin iki taraflı olduğunu, ilişkinin başarılı
olabilmesi için her iki tarafın da sürekli olumlu ve yapıcı çaba harcaması gerektiğini
anlamaktır (Weilbacher, 1991, 176).

Reklam verenlerin sadece 3’te biri, ajans seçimi için yazılı bir prosedüre
sahiptir Hâlbuki izlenilecek aşamaların ve kullanılacak ölçütlerin açıkça belirtildiği yazılı bir
belgeye dayandırılan şeffaf bir seçim süreci, reklam verenin aradığı ajansı bulması için ilk
adım olabilir.

10.2. Reklam Ajansı Seçiminde Danışman Şirketlerin Kullanılması
Reklam ajansı seçimi çok zor ve uzmanlık isteyen bir süreçtir ve bu nedenle dikkatli
ve titiz olunmalıdır. Değişen yaşam tarzları ve pazarlarda yaşanan yoğun dinamizm
işletmelerin ortama uyum sağlayamamalarına sebep olabilir. Böyle bir durumda, bazı
işletmeler reklam ajansı seçiminde “broker”lardan yardım alırlar (Cripps, 2002: 1). Diğer bir
ifadeyle işletme, uygun bir reklam ajansı seçmeye çalışırken başka bir işletmenin
danışmanlığından yararlanır.
Geçmişte işletmeler reklam ajansı seçiminde daha çok kendi pazarlama bölümlerinden
yardım alırken artık büyük bir çoğunluğu danışman işletmeler aracılığıyla söz konusu seçimi
yapmaktadır çünkü reklam ajanslarının yapısı değişmiştir ve danışman işletmeler reklam
ajanslarını reklam verenlere nazaran daha iyi tanımaktadır (Russell ve Lane, 2002: 153). Bu
sayede danışman işletme reklam verene en uygun olacak reklam ajansını seçer. Danışman
işletme, ajans seçiminde belirli bir süreç izleyerek en az hatayla en doğru eşleşmeyi sağlar.
Ayrıca, danışman işletmeler reklam ajansları ile sürekli ilişki içinde olduklarından
onları çok iyi tanırlar ve böylece müşterilerine en uygun olanlarını tavsiye ederler. Reklam
ajansı seçiminin son aşamalara gelindiğinde danışman işletme, reklam veren ile reklam
ajansını bir araya getirir ve birlikte çalışıp çalışamayacakları, uyumlu olup olamayacakları
anlaşılmaya çalışılır. Özetle, danışman işletmenin rolü, profesyonel bir yaklaşımla müşterisine
reklam ajansı seçimi aşamalarında ve karar vermede yardımcı olmaya çalışmaktır.

10.3. Reklam Ajansının Ana İşlevi: Fikir
Bir reklam ajansının varoluş nedeni fikir üretmektir. Yaratıcı çalışmalar, ajansın temel
ürünleridir. Bir müşteri, fikir almak için ajansa para öder. Müşteriler, yaratıcı fikirler için
bütçelerini artırır ve ajanslar da bu şekilde kârlarını ve itibarlarını artırırlar. Eğer ajans
çalışanlarını iyi seçmişse, fikir üretmek açısından iyi bir düzeyi yakalamış demektir. Etkili
fikirlerin yaratılması için ajansın ilgi alanına giren 3 ana konu vardır (Mc Namara, 2000: 3):

Birincisi, tüm çalışanların kavradığı, ajans içi bir stratejik sistemin
oluşturulması ve bu sistemin ilgili eğitimlerinin verilmesidir. Strateji, doğru reklamcılığın
belkemiğidir. Bu nedenle, amaç, reklam stratejisi geliştirirken herkesin kullanabileceği ortak
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bir dil yaratmaktır. Bu sistem, yaratıcıların fikir üretebilmesi için gerekli olan ve üzerinde
çalıştıkları konuyla ilgili bütün bilgilerin bulunduğu bir strateji formunu içermelidir. En iyi
reklam, üretim süreci içindeki strateji bölümüne müşterinin de katılmasıyla gerçekleşir. Bu
nedenle strateji formu müşterilerle de paylaşılmalıdır.

Yönetim, ikinci olarak, strateji yaratma sürecinde öneriler sunmakla görevli
olan ajans içi “Strateji Değerlendirme Kurulu” oluşturmalıdır. Kurul, yaratıcı strateji
geliştirme ve değerlendirme alanlarında en yetenekli kişilerden oluşmalıdır.

Yönetimin üçüncü ilgi alanı, yaratıcı işin kendisini, yani fikirleri denetleme
sürecidir. Bir ajans, nitelikli ürünler vermek istiyorsa, güçlü bir kalite kontrol yönetimine
sahip olmalıdır: Ajansta işlerin denetleme biçimi, niteliğe dair önemli ipuçları verir.

10.4. Reklam veren ile Reklam Ajansı Arasındaki İlişki
Reklam ajansı ile çalışmanın işletmelere sağladığı en önemli avantaj, tüm reklamcılık
faaliyetlerinin ve ilgili çalışanlarının uzman bir ajans tarafından objektif bir şekilde
yönetilmesinin sağlanmasıdır (Wells vd., 2000: 79). Reklam ajansları iletişim ve reklamcılık
konusunda kendilerini kanıtlamış işletmelerdir. Ayrıca, ajansın bünyesinde çalışan kişiler
reklamcılık alanında deneyim sahibidir ve kendi alanlarında uzmandırlar. İlaveten, ajanslar
işletmelere objektif önerilerde bulunabilirler çünkü reklamı yapılacak olan ürünün başarısı
veya başarısızlığı kendileri ile doğrudan ilgili değildir ve ürüne yatırım yapmamış
olduklarından verilen kararlarda duygusal davranmazlar. Böylece ajans çalışanları
farkettikleri her türlü hatayı çekinmeden işletme yöneticilerine aksettirebilir. Sonuçta işletme
çıkarları ile doğrudan ilgisi bulunmayan ajans çalışanları daha özgür ve rahat hareket edebilir
ve bu sayede fikirlerinde daha yaratıcı olabilir.
Reklam veren ve reklam ajansı arasındaki ilişkinin olumlu olması her iki tarafı da
başarıya götürür. Dolayısıyla işletme ile reklam ajansı arasındaki ilişkinin uzun dönemli
olması arzulanan bir durumdur. Birçok işletme yıllarca aynı reklam ajansıyla çalışır. Örneğin,
General Electric, 80 yıldır BBDO Worldwide reklam ajansı ile çalışmakta, Marlboro şirketi
ise 50 yıldır Leo Burnett reklam ajansı ile çalışmaktadır (Belch & Belch, 2004: 90).
Bir reklam veren ile reklam ajansının arasındaki ilişkinin iyi ve sürdürülebilir olmasını
sağlayan ana noktalar şu şekilde sıralanabilir (Tek, 1999: 747):

Ajansın iyi müşterisi olabilmesinde, reklam veren firmanın tüm yöneticileri ve
de özellikle ilgili olanların reklamcılıkla ilgili temel bilgilere sahip olmaları ve ajansla yapılan
toplantılara katılmaları etkili olmaktadır.

Reklam verenler tarafından reklam ajansına güven duyulmalı, ajansa tüm ilgili
şirket yöneticilerinin üzerinde mutabık oldukları pazarlama ürün stratejisi verilmelidir.

Ayrıca reklam ajansının sunduğu reklam taslaklarının onaylanması aşamaları
mümkün olduğu kadar kısaltılmalıdır.
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Ajansın kârlılığının sürekli olması daima önemsenmeli ve ajansın yaptığı
hazırlık beğenilmese de bu hazırlık için hiç olmazsa kısmi bir tazmin yoluna gidilmelidir.

Reklam verenin reklam ajansının müşteri temsilcisine yaptığı sunumun ve
tanıtımı yapılacak ürünlerinin başarısı, ajansın temel sorunu ve temel başarısıdır.


Ajans, reklam verenin ortağı gibi hareket etmelidir.


Reklam ajanslarında yaratıcılık ve her zaman çok sayıda öneri getirebilme
yeteneği çok önemlidir.

Reklam ajansının zayıf ve kuvvetli yönleri reklam veren tarafından sürekli
analiz edilmeli ve zayıflıkların giderilmesi için birlikte uğraşılmalı ve iş birliği yapılmalıdır.
Reklam veren ile reklam ajansı arasındaki ilişki çok yakın bir ilişkidir. Reklam veren,
ürettiği ürün veya pazara sunduğu hizmetle ve şirketle ilgili reklam ajansının ihtiyaç duyduğu,
şirket için önem taşıyan çeşitli bilgileri reklam ajansına verir. Bu nedenle, reklam ajansı ve
reklam veren şirket arasında güvene dayalı bir ilişkinin kurulması, özellikle reklam ajansının
itibarı ve reklam verenin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü açısından önem taşımaktadır
(Elden, 2013: 603). Öte yandan reklam veren ile reklam ajansı arasındaki ilişki kolay bir ilişki
değildir ve iki tarafın mümkün olduğu kadar birbiriyle uyumlu olmasının gerekliliği söz
konusudur. İki taraf arsındaki uyum, her zmana söz konusu olmamakla birlikte, uzun vadeli
ve başarılı bir çalışma ortaklığı için reklam veren şirket ile reklam ajansının şirket kültürleri
arasında yüksek düzeyde bir uyumun olması ya da en azından birbirine yaklaşabilmeleri
önemli bir koşul olarak kendini göstermektedir (Ring, 1996: 60). Ancak ajans-reklam veren
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek bazı unsurların ortaya çıkması tüm çabalara rağmen
engellenemeyebilir. Bu sorunlar nedeniyle reklam ajansları müşterilerini kaybetme durumuna
bile gelebilirler.

10.5. Reklam Ajanslarının Müşteri Kaybetme Nedenleri
Reklam veren ile reklam ajansı arasındaki ilişkinin uzun dönemli olması her iki
işletme tarafından arzu edilir fakat yukarıda da belirtildiği gibi bazen ilişkilerin
sürdürülemediği görülebilir. Dolayısıyla, reklam ajansı müşterisini kaybetme sorunuyla
karşılaşabilir. Reklam ajanslarının müşterilerini kaybetmeleri birçok farklı nedene bağlıdır
ancak en sık rastlanılan sorunlar aşağıda verilmiştir (Belch & Belch, 2004: 90-92):

sunması,

Reklam ajansının kötü bir performans sergilemesi veya yetersiz hizmet



Reklam veren ve reklam ajansı arasındaki iletişimin yetersiz olması,



Reklam verenin olağan dışı taleplerinin bulunması,



Reklam veren ile reklam ajansı çalışanları arasında kişilik çatışması doğması,
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Reklam veren veya reklam ajansında personel değişikliği olması,


Reklam veren veya reklam ajansı büyüklüğünde bir değişiklik olması
(işletmenin büyümesi veya küçülmesi),

Reklam veren ve reklam ajansı arasında çıkar çatışmasının oluşması (reklam
ajansı aynı sektörde iki farklı işletme ile çalışmamalıdır, aksi takdirde çıkar çatışması
çıkabilir),


Reklam verenin örgütsel veya pazarlama stratejilerinde değişiklik yapılması,



Reklam verenin satışlarında düşüş yaşanması,



Reklam veren ve/veya reklam ajansının ücret konusunda anlaşmazlığa varması,



Reklam veren ve reklam ajansının örgüt politikalarında değişiklik yaşanması.

Reklam ajanslarının müşteri kaybetme nedenleri aslında 3 temel başlık altında da
toplanabilir (Muhamed, 2001’den aktaran Arslan, 2002: 57):


Ajansın müşterisine yetersiz hizmet sunması,



Ajans ile müşteri çalışanları arasındaki kimyanın uyuşmaması ve


Müşterinin bir sorun yaşaması durumunda ajansın yeterli oranda destekte
bulunamaması.
Özetlenecek olursa, müşteri ile ajans arasındaki ilişkinin bozulma nedenleri, ajansın
konusunda yetersiz olması, müşteriyle yeterli oranda ilgilenmemesi ve müşteriyle ajans
çalışanlarının birbirlerine uyum sağlayamamasıdır.
Reklam veren ve reklam ajanslarının kendi aralarında medyana gelebilecek sorunlar
daha ortaya çıkmadan engelleyebilmeleri ya da sorunlar ortaya çıkmışsa bu sorunlara çözüm
önerileri getirebilmeleri, iki tarafın da bu amaçla kurulacak çift yönlü bir iletişime ne kadar
açık olduklarına bağlıdır. Taraflar arasında bu tür bir iyi niyet sağlanabilirse, iki taraf uzun
süre devam edecek başarılı bir iş birliğinin temellerini de atmış olacaktır. Bu gibi durumlarda
reklam verenlerin reklam ajanslarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken ana noktalar, şu şekilde
sıralanabilir (Atasoy, 1990’dan aktaran Elden, 2013: 605):


Ajansın ürün ve pazar hakkındaki mevcut bilgi düzeyi



Ajansın fikir üretme ve durum değerleme inisiyatifi



Ajansın reklam bütçesini kontrol ve yönetim becerisi



Etkili sunum yapabilme yeteneği
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Plan ve programlara bağlılık
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklam veren-reklam ajansı ilişkisi ele alınmış, ajans seçiminde dikkat
edilmesi gereken hususlar, bu süreçte danışman şirketlerin kullanılma yöntemleri ve reklam
ajanslarının müşteri kaybetme olgusunun nedenleri irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Konkur nedir?

a)

Reklam verenin reklam ajansıyla çalışmaya son vermesidir.

b)
yarışmadır.

Reklam veren tarafından belirlenen reklam ajanslarının davet edildiği bir

c)

Reklam verenin reklam ajansına ihtar çekmesidir.

d)

Reklam verenin paydaşalrıyla yaptığı iş birliğidir.

e)

Reklam verenin müşterisini seçtiği yarışmadır.

2)
Reklam verenin çalışacağı reklam ajansına karar vermesi süreci neden reklam
veren için önemli bir süreçtir?
a)
Çünkü reklam verenin vereceği yanlış bir karar, reklam ajansına vereceği
komisyonu belirleyememesine neden olur.
b)
Çünkü reklam verenin vereceği yanlış bir karar, reklam ajanslarının bütçesinin
bozulmasına neden olur
c)
Çünkü reklam verenin vereceği yanlış bir karar, reklam bütçesinin boşa
gitmesine neden olur.
d)
Çünkü reklam verenin vereceği yanlış bir karar, reklam ajansıyla yapacağı
sözleşmede hukuki sorunlar yaratır.
e)
Çünkü reklam verenin vereceği yanlış bir karar, reklam ajanslarının stres
altında çalışmasına neden olur.
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3)

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

a)
Reklam verenle reklam ajansı büyüklüğünün birbiriyle benzer olması, tercih
edilen bir durum değildir.
b)
Reklam veren ile reklam ajansının büyüklükleri benzer olunca, taraflardan
herhangi biri öbürüne kolayca baskı yapabilir.
c)
Reklam verenle reklam ajansı büyüklüğünün birbiriyle benzer olması, tercih
edilen bir durumdur.
d)
Benzer büyüklükteki işletmelerde saygı ve iş anlayışı benzer olduğu için
büyüklük reklam ajansı seçiminde dikkate alınan bir undur değildir.
e)
Reklam verenle reklam ajansı büyüklüğünün birbirinden farklı olması, tercih
edilen bir durumdur.
4)

Reklam veren-reklam ajansı ilişkisi açısından “çıkar çatışması” nedir?

a)
Reklam ajansının aynı sektörde yer alan başka bir müşteriye sahip
olabilmesidir.
b)
Reklam ajansının aynı sektörde yer alan başka bir müşteriye sahip
olmamasıdır.
c)
d)
olmasıdır.
e)

Reklam ajansının reklam verenle sürekli çatışmasıdır.
Reklam ajansının sektördeki diğer ajanslarla sürekli anlaşmazlık hâlinde
Reklam verenin birden fazla reklam ajansıyla çalışmasıdır.

“Gülsoy’a göre, ……………………….. ve ………………………. hizmetleri artık
reklam ajansının ana hizmetleri arasında görülmemektedir.”
5)
Yukarıdaki metinde
aşağıdakilerden hangisidir?

boş

bırakılan

a)

Medya ilişkileri - prodüksiyon

b)

Medya planlaması - yaratıcılık

c)

Medya planlaması - halkla ilişkiler

d)

Medya planlaması – kimya uyumu

e)

Etkin bütçe yönetimi - halkla ilişkiler

yerlere

gelmesi

gereken

ifadeler
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6)

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

a)
Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli ilke, ilişkinin
başarılı olabilmesi için her iki tarafın da sürekli olumlu ve yapıcı çaba harcaması gerektiğini
anlamaktır.
b)
Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli ilke, ilişkinin
tek taraflı olduğunu anlamak ve reklam ajansını motive etmektir.
c)
Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli ilke, ilişkinin
devam etmesi için iki taraflı bir resmi sözleşme yapılması gerektiğini anlamaktır.
d)
Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli ilke, olumlu
ve yapıcı çaba harcamak yerine hedef dönük çalışma yapılması gerektiğini anlamaktır.
e)
Etkili ajans-reklam veren ilişkilerinin geliştirilmesinde en önemli ilke, iki
tarafa ek olarak belli bir uzlaştırıcı oluşuma ihtiyaç olduğunu anlamaktır.
7)
Reklam ajanslarının etkili fikir üretip ve nitelikli ürün vermek için yapması
gerekenlerden biri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a)

Ajans içinde güçlü bir kalite kontrol yönetimine sahip olmalıdır.

b)

Güçlü bir ciroya sahip olmalıdır.

c)

Ajans, uygulayacağı komisyon sistemini iyi belirlemelidir.

d)

Ajans yetkilileri sürekli sunum yapmalıdır.

e)

Personel ücretleri seviyesini artırmalıdır.

8)

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

a)

Reklam verenler homojen bir grup değildir.

b)

Reklam verenler homojen bir gruptur.

c)

Reklam verenlerin gereksinmeleri farklılıklar gösterebilir.

d)
Reklam verenler reklam ajansı seçiminde, tanıdıkları ajans müşterilerinin
tavsiyelerine daha çok kulak vermektedir.
e)

Reklam ajansları pazarlama iletişimine ağırlık vermeleri çok önemlidir.
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9)

General Electric’in global olarak 80 yıldır çalıştığı reklam ajansının adı nedir?

a)

Saatchi & Saatchi

b)

DDB

c)

BBDO Worldwide

d)

Lowe

e)

Leo Burnett

10)
Aşağıdakilerden hangisi bir reklam veren ile reklam ajansının arasındaki
ilişkinin iyi ve sürdürülebilir olmasını sağlayan ve dikkat edilmesi gereken ana noktalardan
birisi değildir?
a)

Reklam çalışmalarının onay sürecinin kısaltılması

b)

Ajansın kârlılığının sürekli olması

c)

Ajansın yaratıcılığının yüksek olması

d)

Ajansın geçmiş deneyimlerinin mercek altına alınması

e)
edilmesi

Ajansının zayıf ve kuvvetli yönlerinin reklam veren tarafından sürekli analiz

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)c, 4)b, 5)c, 6)a, 7)a, 8)b, 9)c, 10)d
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11. HALKLA İLİŞKİLER AJANSI ÖRNEĞİ – 2 ÖRNEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Effect İletişim Grubu
11.1.1. Ajansın Tarihçesi
11.1.2. Ajansın Kilometre Taşları
11.1.3. Ajansın Uzmanlık Alanları
11.1.4. Ajansın Müşterileri
11.2. Ajans Dijital Kalem
11.2.1. Ajansın Hizmet Alanları
11.2.2. Ajansın Organizasyon Yapısı
11.2.3. Ajansın Müşterileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Effect İletişim Grubu hangi global halkla ilişkiler ajansıyla ortaktır?

2)

Ajans Dijital Kalem hangi uzmanlık alanlarımna sahiptir?

3)

Effect İletişim Grubu’nun diğer ajanslarda bulunmayan departmanı hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Effect İletişim Grubu’nun
organizasyonel yapısını
öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Ajans Dijital Kalem’in
organizasyonel yapısını
öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Ajans Dijital Kalem



Effect İletişim Grubu

216

Giriş
Bu bölümden itibaren, ders notlarının sonuna kadar Türkiye’de faaliyet gösteren dört
halkla ilişkiler, dört reklam ajansı incelenecektir. Ajansların tarihçeleri, verdiği hizmetler,
müşterileri, ekipleri ve iletişime yaklaşımları mercek altına alınacaktır.
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajanslarından Effect İletişim
Grubu ve Ajans Dijital Kalem ele alınacaktır.
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11.1. Effect İletişim Grubu
Effect İletişim Grubu, web sitesinde, tarihçesi, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri
ve iletişime yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (effect.com.tr, 2015):

11.1.1. Ajansın Tarihçesi
Effect İletişim Grubu, müşterilerine paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmalarını
sağlayacak; paydaşların tutum ve davranışlarını etkileyecek stratejik iletişim hizmetleri
vermek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. 2012 yılında dünyanın en büyük bağımsız halkla
ilişkiler şirketi olan Amerika Birleşik Devletleri menşeli Burson Marsteller Public
Relations WorldWide‘ın Türkiye temsilciliğini yürütmeye başlamış, evrensel standartlarda
gerçekleştirdiği hizmetlerini uluslararası arenada da sürdürmektedir. Ajans, sahip olduğu
uzmanlık ve deneyimi müşterilerinin hizmetine sunarak; kurum ve markalarla, tüm ve dış
paydaşları arasında var olan çok boyutlu ilişkileri, karşılıklı angajman, fayda paylaşımı ve
etkileşim odağında sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak hizmetler
üretmektedir.
Çok yönlü uzmanlığını, müşterilerinin, tüm hedef kitlelerine yönelik güçlü iletişim
stratejileriyle, kurumsal itibarlarını yaratma ve / veya sürdürmelerini sağlamak için kullanmak
vizyonuyla kurulan Effect İletişim Grubu, bu doğrultuda iletişim alanına yön veren sosyal ve
teknolojik gelişmelerde her zaman öncü bir rol üstlenmiştir. Dijital İletişim ve Multimedya
uygulamalarının, Türkiye’deki öncü uygulayıcılarından olan Effect, Yatırımcı İlişkileri ve
Finansal İletişim konusunda da Türkiye’nin ilk şirketini, Effect İletişim Grubu bünyesinde
hizmet veren Karakaş İletişim’i hayata geçirmiştir.
Rekabetin yoğun olduğu bir dünyada, bireylerin tutum ve davranışları etkileyip,
yönlendirecek ve uzun soluklu ilişkiler kurmalarını sağlayacak stratejik iletişim danışmanlığı
ve hizmetleri sunmak misyonu doğrultusunda kendini ve hizmet gücünü sürekli geliştiren
Effect, bugün bünyesinde yer alan hizmet birimleri ile Kurumsal ve Marka iletişimi alanında
en geniş hizmet yelpazesine sahip bulunmaktadır.
Effect, sahip olduğu uluslararası entelektüel birikim ve dinamik kurum kültürüyle,
müşteri odaklı ve entegre hizmet yaklaşımı çerçevesinde, kurumlar ve markalar için hizmet
üretmektedir.

11.1.2. Ajansın Kilometre Taşları


1995: Effect İletişim Grubu’nun ilk şirketi Effect Halkla İlişkiler kuruldu.


1996:
gerçekleştirildi.


Türkiye’nin

ilk

Dijital

ve

Multimedia

İletişim

Entegrasyonu

2001: Ailem.com portalı kuruldu.
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2005: Türkiye’nin ilk Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim şirketi Karakaş
İletişim kuruldu.

2005: Effect Halkla İlişkilerin Kurumsal Sorumluluk Platformu Ailem Olsun
Derneği, evsiz ve çalışan çocukları destekleyen STK’ların varlıklarını sürdürebilmeleri için
sürekli gelir sağlamak amacıyla kuruldu.

2007: Effect, Türkiye ve Davos’ta düzenlenen World Economic Forum
toplantılarına Türkiye’den katılan ilk ve tek halkla ilişkiler ajansı oldu.

2009: Ailem Olsun Derneği T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü’nün Danışma Kuruluna seçildi.

2010: Alman Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün Global
Ekonomik Sempozyum’un uluslararası temsilcisi oldu.

2010: Sosyal Medya, Kurumsal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik ve Lüks &
Sanat İletişimi alanlarında yeni hizmet birimleri hayata geçirildi.


2011: Effect, Türkiye’de Global Ekonomik Sempozyum düzenledi.



2012: Effect, Burson Marsteller ile ortak oldu.

11.1.3. Ajansın Uzmanlık Alanları
Ülkemizdeki iletişim sektörü göz önüne alındığında, Effect İletişim Grubu,
bünyesinde ayrı bir stratejik planlama bölümü bulunduran çok az sayıda halkla ilişkiler
ajansından biridir. Effect İletişim Grubu’nda faal durumda olan bölümler aşağıdaki gibidir:
Stratejik Planlama: Paydaş ilişkilerinin itibar ve iş gelişimi odağında yönetilmesi ve
gerçekleştirilen iletişim çalışmaları için, Stratejik Planlama aşaması büyük önem taşımaktadır.
Effect’in Stratejik Planlama Bölümü, müşterilerinin paydaş haritalarının ve iletişim
mesajlarının oluşturulmasında kilit bir role sahiptir. Brisa, Rolls-Royce, TÜGİAD Yönetim
Kurulu, İsfalt, Hilton Worldwide Hotels, Unicredit Menkul Değerler başta olmak üzere,
kurumsal iletişim ağırlıklı müşterilerinin danışmanlık çalışmalarına bu bölüm liderlik
etmektedir.
Medya İlişkileri: Medya ilişkileri, büyük önem taşıyan ve özel uzmanlık gerektiren
bir hizmet dalıdır. Medya İlişkileri Bölümü, gerek basın yayın organlarında, gerekse iletişim
profesyonelleri olarak uzun soluklu kariyerlere sahip, tecrübeli ve uzman bir ekiple hizmet
vermektedir. Effect medya ilişkileri ekibi, haber ve ilişki yönetimi odaklı medya
programlarının oluşturulmasından, içerik üretimine ve raporlamaya uzanan bir yelpazede
hizmet sunmaktadır.
Müşteri İlişkileri: Operasyonel mükemmellik konusu, Effect İletişim Grubu’nun
gündeminde en yüksek öneme sahiptir. Konusunda uzman, tecrübeli ve yaratıcı isimlerden
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oluşan Müşteri İlişkileri ekiplerimiz, hizmet verdikleri kurum ve markalar için proaktif bir
yaklaşımla projeler üretir ve tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde uygulanmasını
sağlamaktadır.
Effect Grup Müşteri Direktörleri, iletişim danışmanlığı ve yönetimi alanında minimum
10 yıl tecrübeli isimlerden oluşmaktadır.
Kurumsal Sorumluluk Yönetimi: İşletmeler faaliyet gösterdiği toplumun ve doğal
çevrenin refahı ölçüsünde başarı sağlayabilir. Kurumsal sorumluluk, özel sektörün içinde
bulunduğumuz yüzyılın sürdürülebilirlik sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak şekilde ürün
ve hizmet üretmesi ve hesap verebilir olmasıdır. Effect Kurumsal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Bölümü, ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren şirketlere
sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemede; belirlenen stratejilerin kamu, sivil toplum
kuruluşları ve üniversitelerle iş birliğiyle en etkin şekilde hayata geçirilmesi konusunda
hizmet vermektedir. Effect Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü referansları
arasında yer alan projelerden bazıları:


Global Economic Symposium (GES)



Nestle Damak – Tema Vakfı iş birliği “Fıstığımız Bol Olsun” Projesi


Numil Gıda (Milupa & Bebelac) Kurumsal Sorumluluk Stratejisi Belirleme
Atölye Çalışması


Türk Telekom

Sosyal Medya Yönetimi: Effect, dijital iletişim alanında sahip olduğu 15 yıllık
deneyimi, temsilcisi olduğu Burson Marsteller’ın sosyal medya markası Burson Digital’in
birikimiyle birleştirerek oluşturduğu “Effect Digital” markasıyla hizmet vermektedir. Effect
Digital’in referansları arasında, Şekerbank için sosyal medya takibi ve kriz iletişimi, Hilton
için sosyal medya kriz iletişimi, HHonors için Facebook gündem yönetimi, Numil (Milupa –
Bebelac) için blogger iletişimi, HP IPG için sosyal medya iletişimi yer almaktadır.
Etkinlik Yönetimi: Effect Etkinlik Bölümü Direktörlüğü, hizmet verilen kurumların
iş ve iletişim hedefleri doğrultusunda kurgulanan etkinlikleri, yaratıcı konseptler çerçevesinde
hayata geçirmektedir. Etkinliğin türüne göre belirlenecek stratejiler oluşturularak,
planlamadan, tasarıma, üretimden uygulamaya kadar tüm aşamalar titizlikle
gerçekleştirilmektedir. Etkinlik Bölümü’nün referansları arasında yer alan projelerden
bazıları:


Kıvanç Tatlıtuğ ile Yedigün Limonetto Lansmanı



Şekerbank “Açıkekran”



HP Deskjet 2060 AIO Serisi Lansmanı
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Loreal Genç Bilim Kadınları Destekleme Bursları Ödül Töreni



Nestle Nesfit Basın Toplantısı


NetWork 2011 marka yüzü Sienna Miller ve 2011 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
tanıtım partisi
Lüks ve Sanat İletişimi: Günümüzün pazarlama iletişimi yaklaşımında, sınıfının en
ileri / yüksek / değerli ürünü ve ya hizmeti olarak tanımlanan Lüks kavramı, her geçen gün
etki alanını daha ileri seviyelere taşımakta; yaratıcılığın ve yenilikçiliğin öncülüğünü
üstlenmektedir. Lüks kavramının karmaşık ve hassas yapısı lüks ürün pazarlamasında,
iletişiminde farklı olmayı gerektirir. Klasik yöntemler lüks marka yaratma ve yönetmekte
yetersiz kalmakta; Lüks pazarlama iletişimi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Lüks
iletişimin temeli, markayı geniş kitlelere duyurarak maksimum arzu yaratırken, seçkinliği ve
ayrıcalığı korumalı ve satışın sınırlı bir kitle üzerinde gerçekleştirmeye dayanmaktadır. Öte
yandan sanat, dünyada hızla gelişen bir başka alan olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüz
teknolojisi, profesyonelleri ve sanatçıları daha mobil kılmıştır. Topluma ve iş dünyasına
sanatçıları ve sanat eserlerini anlatmak, iletişimini yapmak, eğitmek, buluşturmak, paylaşmak,
hassasiyet uyandırmak; bugün her zamankinden daha fazla öneme sahiptir. Effect Luxury &
Arts Bölümünün referansları arasında yer alan projelerden bazıları:


Şekerbank “Açıkekran”


NetWork 2011 marka yüzü Sienna Miller ve 2011 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
tanıtım partisi


Aston Martin İstanbul Showroom Açılışı



Galeri Mana Açılışı



Müge Ersin Defile

Uluslararası İletişim (Dış İlişkiler Bölümü): Dış İlişkiler Bölümü’nün sorumluluk
alanları arasında, iş geliştirme, teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile Burson
Marsteller ve Effect arasında ilişki ve işbirliklerinin yürütülmesi, çeşitli düzeylerdeki Burson
Marsteller eğitimleri ve örnek vaka çalışmalarından Effect ekibi üyelerinin yararlanmasının
sağlanması yer almaktadır. Dış İlişkiler Bölümü, uluslararası iletişim iklimi hakkında sahip
olduğu bilgi ve tecrübe birikimini, Effect müşterilerine yurtdışı hedefli halkla ilişkiler
hizmetleri olarak sunmaktadır. Akbank Uluslararası Halkla İlişkiler ve Lider İletişimi
çalışmaları ile Lassa için yurtdışı pazarlara yönelik marka ilişkileri Dış İlişkiler Bölümü
tarafından koordine edilen çalışmalara örnek oluşturmaktadır. Bu bölümün referansları
arasında yer alan müşterilerin bazıları:


Akbank: 2007-2012



Lassa International: 2010’dan beri
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Finansal İletişim: Sermaye piyasaları aracılığıyla fon sağlayan veya doğrudan hisse
senetleri borsalarda işlem gören ya da bu hedefte olan şirketlerin, finansal hedef kitleleriyle
ilişkilerini konu alan özel bir halkla ilişkiler alanıdır. Şirketlerin finansal çevreleriyle
kurdukları iletişim; basın ve finansal aktörlerle ilişkiler üzerinden yürütülür. Finansal
paydaşlara işletmeleri değerlendirmede kullanılabilecek nitelikli bilginin ulaştırılması,
yatırımcı ilişkileri ve finansal iletişimin temelini oluşturur. Bilgi ve deneyime sahip güçlü bir
kadroyla şirketlere etkin finansal iletişim danışmanlığı sunan Effect, sermaye piyasalarında
fon sağlayan, halka açık veya halka açılma sürecinde olan şirketlerin mesajlarının
oluşturulması ve bu mesajların yatırımcıya, hissedarlara ve medyaya tutarlı ve doğru bir
biçimde iletilmesini sağlar. Effect deneyimi ve bilgi birikimi ile yatırımcı ilişkilerinin iyi
yönetilmesi; analistleri etkileme, finansal çevrelerle ilişkileri geliştirme ve dolayısıyla şirketin
hisse senetlerinin değerlenmesi, ticaret hacminin artmasına ciddi katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Bu anlamda Effect, bir şirketin sadece mevcut ya da potansiyel
yatırımcılarıyla değil tüm finansal paydaşlarla arasında ilişkiler kurması, bu ilişkileri
geliştirilmesi için şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle sürekli, planlı ve sürdürülebilir bir
iletişim stratejisinin oluşturulmasında etkin rol üstlenmektedir.
Sürdürülebilirlik İletişimi: Sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilir bir dünya için
değişmez prensiplerden biri hâline gelmiştir. Kurumların, şirketlerin yönetim politikalarına;
sürdürülebilir kalkınmayı yerleştirmeleri, dünyanın geleceği için artık bir zorunluluktur.
Sürdürülebilir kalkınmanın, daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve anlaşılabilmesi ise ancak
iletişimle mümkündür. Toplumsal ve çevresel konularla ilgili farkındalığın artırılabilmesi,
davranış ve hayat biçimlerinde değişikliklere sebep olabilmek, toplumun farklı kesimleri
arasındaki sorunların çözülebilmesi için doğru iletişim yöntemlerinin kullanılması gereklidir.
Yaratılan değişime ilişkin farkındalığın artırılması için de sürdürülebilir bir iletişim
politikasına ihtiyaç vardır. Sürdürülebilirlikte ana konu olarak görülse de sağlık, istihdam,
refah, ev hayatı ya da kişisel gelişim ile güçlü ilişki kurulması ve bu noktada etkin iletişim
politikası izlenmesi kurumları, şirketleri bir değil bir kaç adım öne çıkarmaktadır.
Sürdürülebilirlik yaklaşımını iletişim stratejilerinin odağına koyan Effect, hedef
kitlenin doğru belirlenmesi; mesaj içeriği, iletişim kanalları ve iletişim kampanyalarının
belirlenen hedef kitleye uygun olması noktasında kurumlara, şirketlere etkin sürdürülebilirlik
iletişimi danışmanlığı sunmaktadır. Effect, iletişim danışmanlığının yanı sıra farkındalığın
gelişimine ciddi katkılar sunan raporlamalarla da sürdürülebilir kalkınmanın geniş kitleler
tarafından benimsenmesi için çalışmaktadır.

11.1.4. Ajansın Müşterileri
Ajansın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Adel; Aptamil; Arzum; Bebelac;
Bingo; Eczacıbaşı; Doğuş Grubu; GE; İş Girişim Sermayesi; Lassa; Molfix; Tergan; TTNet;
Yörsan
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11.2. Ajans Dijital Kalem
2012 yılında kurulan Ajans Dijital Kalem, web sitesinde, verdiği hizmetler,
müşterileri, ekipleri ve iletişime yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır
(ajansdijitalkalem.com, 2015):
Ajans Dijital Kalem, kendisini, müşterilerine kurumsal iletişim stratejilerine ve
hedeflerine uygun en iyi çözüm sunmayı, hedefe yönelik somut iletişimin hayat bulduğu tüm
alanlarda hizmet vermeyi ve etkin iletişim çözümleri geliştirmeyi hedefleyen bir iletişim
tasarımı ajansı olarak tanımlıyor.

11.2.1. Ajansın Hizmet Alanları
Ajans Dijital Kalem, hizmet alanlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır:
İletişim danışmanlığı: Müşterilerinin ürünleri, hizmetleri, kurum felsefesi ve iş
yapma biçimlerini öne çıkaracak genel iletişim stratejilerini, müşterileriyle birlikte
oluşturmaktadır. Müşterilerinin hedeflediği kitleye, tek elden, tutarlı ve etkin şekilde
ulaşmalarını sağlamaktadır. Belirlenen stratejiye uygun olarak;

Müşterilerinin hedeflediği kitlelerle buluşturacak pazarlama ve kurumsal
sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan iletişim kampanyaları tasarlamaktadır,

Yazılı, görsel ve işitsel basın ile sosyal medyada müşterilerinin tüm iletişimini
yönetmektedir,

Müşterilerinin iletişim faaliyetlerine çalışanları da dâhil edecek iç iletişim
kampanyaları ve projeleri tasarlamaktadır,

Müşterilerinin hedeflediği kitlelerle kurumu bir araya getirecek tüm
organizasyon ve etkinlikleri tasarlayarak yönetmektedir,

Kurumu etkileyen veya etkileyebilecek krizleri yönetmekte,
oluşturabilecek konuları önceden belirleyerek gereken önlemleri almaktadır,

kriz


Müşterilerinin dış dünyada görünen yüzünü oluşturan kurumsal kimlik
çalışmalarını yürütmektedir,

Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sektörel ortamı ve müşterilerinin rakiplerini
takip ederek, analizler yapmaktadır,

Müşterilerinin iletişimini dolaylı veya doğrudan ilgilendirebilecek tüm
konularda çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.
Sosyal Medya İletişimi ve Yönetimi: Müşterilerinin, ürünleri ve hizmetlerine ait
mesajların, sosyal medya hesapları aracılığıyla “doğru ve birincil” hedef kitlelere 24 saat, tek
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elden, tutarlı ve etkin şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ajansın sosyal medya alanında
verdiği hizmetler aşağıdaki gibidir:


Sosyal medya hesaplarının açılması ve yönetimi



Detaylı iletişim takviminin hazırlanması



Sosyal medya hesaplarının içerik planlarının hazırlanması / içerik yönetimi



Proje üretimi



Yarışma ve kampanya yönetimi



Kriz yönetimi


Monitoring (Sosyal medya ortamında ve web dünyasında kurumunuz, ürün ve
hizmetlerinizle ilgili kontrolünüz dışında doğan olumlu ve olumsuz gelişme ve yorumların
anında yakalanması, yönetimi ve cevap sunulması süreci.)


Sosyal medyada lider konumlandırma



Raporlama



Karşılaştırmalı sektörel analiz

KOBİ Danışmanlığı: KOBİ’lere özel “Basın İletişimi Paketi” ile, müşterilerilerini en
kolay yoldan basın ve internet siteleriyle buluşturmakta, kamuoyundaki “bilinirliğini”,
“itibarını” ve “satışlarını” en hesaplı şekilde artırmaktadır. Ajansın bu kapsamada verdiği
hizmetler ise şöyledir:


Basın bültenlerini hazırlamak,



Gazete, dergi ve TV kanallarıyla müşterileri bir araya getirmek,


Müşterisi olan şirketleri, ürünleri ve hizmetlerine ait mesajların tek elden ve
tutarlı olarak, hedef kitleye ulaşmasını sağlamak,

Müşterisi olan şirketleri, sosyal medya yoluyla hedeflediği kesimlerle
buluşturmak,

Müşterisi olan şirketlerin sadece ürün ve hizmetleriyle değil, firmanın felsefesi
ve çalışma anlayışını da hedeflediği kitleye duyurmak,

Müşterisi olan şirketlerin rakiplerinin var olduğu medya ortamında
müşterisinin de ürün ve hizmetleriyle var olmasını sağlamak.
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Ajans Dijital Kalem’in sunduğu diğer hizmetleri ise aşağıdaki alanlarda yer
almaktadır:


Medya eğitimi



Etkinlik Yönetimi



Kişiye özel PR



Yöneticiler için Türkçenin etkin kullanımı eğitimi



Yaratıcı reklam metinleri



Radyo ve internet metinleri



Sektörel analiz ve raporlar



Yayıncılık faaliyetleri



Kamuoyu araştırma danışmanlığı gibi hizmetlerle müşterilerini beslemektedir.

11.2.2. Ajansın Organizasyon Yapısı
Ajans Dijital Kalem’in organiasyonel yapısını oluşturan görevler aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır:


Yönetim


Müşteri Temsilcisi: Görevleri, “müşterinin stratejik iletişim süreçlerini
yönetmek”, “iletişim süreçlerini oluşturmak”, “temel düzeyde proje geliştirmek” ve
“organizasyon süreçlerinde aracı kurumlarla ilişkileri yürütmek” olarak sıralanmaktadır.

Medya İlişkileri Direktörü: Görevleri, “medyadaki gelişmeleri takip etmek”,
“medyayla kuruluş ve müşteriler adına ilişki kurmak”, “basın listelerini oluşturmak”, “iletişim
stratejilerine destek vermek” ve “müşteri temsilcisine rehberlik etmek” olarak
sıralanmaktadır.

Sosyal Medya Uzmanı: Görevleri, “sosyal medya platformlarında marka ve
kurumun iletişim stratejisini oluşturmak”, “İletişim süreçlerinde uygulamaların yönetimini
üstlenmek”, “Proje üretmek”, “İçerik çalışmalarını hazırlamak ve yönetmek”, “Seeding ve
monitoring çalışmalarını yönetmek” ve “Raporlama yapmak” olarak sıralanmaktadır.

Danışman: Ekonomik ve siyasi gelişmeler, hedef kitlelerin davranışları, hedef
sektörlerin durumu, hedef sektörlerin geleceği ve ABD ve AB başta olmak üzere, öncü
ülkelerdeki yenilikler konularında ajans yöneticisi ve çalışanlarına rehberlik edecek yorumlar
yapar, raporlar hazırlar. Bu konularda yönlendirici role sahiptirler. Müşteriler adına tüm
gelişmeleri takip eder. Bir stratejist olarak hareket eder.
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Muhasebe Uzmanı

11.2.3. Ajansın Müşterileri
Ajansın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Tepe İnşaat; Kliksa; Ray Sigorta;
Emarsys ve AIESEC.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajanslarından Effect İletişim
Grubu ve Ajans Dijital Kalem’in tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve
iletişime yaklaşımları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Effect İletişim Grubu hangi yıl kurulmuştur?

a)

1995

b)

2005

c)

1965

d)

1975

e)

1945

2)
Effect İletişim Grubu’nun “Yatırımcı İlişkileri” ve “Finansal İletişim”
konusunda hizmet sunan Türkiye’nin ilk şirketi oalrak kurduğu şirketin adı nedir?
a)

MPR

b)

Effect İletişim

c)

Greenactive

d)

Karakaş İletişim

e)

Leo PR

3)
Aşağıdakilerden hangisi, Effect İletişim Grubu’ndaki Dış İlişkiler Bölümünün
sorumluluk alanlarından birisi değildir?
a)

Ajansın yabancı ortağının Türkiye’de diğer yatırımlarına fizibilite çalışması

b)

İş geliştirme

c)

Yabancı ortakla işbirliklerinin yürütülmesi

d)

Teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

e)

Örnek vaka çalışmalarından Effect ekibinin yararlanmasının sağlanması
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4)

Effect İletişim Grubu’yla ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Effect, Türkiye’nin ilk Dijital ve Multimedia İletişim Entegrasyonu
gerçekleştirdi.
b)
Effect, Ailem Olsun Derneği T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü’nün Danışma Kuruluna seçildi.
c)

Effect, Türkiye’de Global Ekonomik Sempozyum’u düzenledi.

d)

Effect, ABD’li halkla ilişkiler ajansı Edelman ile ortak oldu.

e)
Effect, World Economic Forum toplantılarına Türkiye’den katılan ilk halkla
ilişkiler ajansı oldu.
5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Effect İletişim Grubu’nun müşterilerindne biri

a)

Adel

b)

Aptamil

c)

Arzum

d)

Brisa

e)

Bebelac

6)

Ajans Dijital Kalem hangi yıl kurulmuştur?

a)

1992

b)

1962

c)

2012

d)

2000

e)

1987
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7)

Aşağıdakilerden hangisi Ajans Dijital Kalem’in hizmet alanlarından değildir?

a)

Kişiye özel PR

b)

Yayıncılık faaliyetleri

c)

Sürdürülebilirlik iletişimi

d)

Etkinlik yönetimi

e)

Medya eğitimi

8)
Aşağıdakilerden hangisi, Ajans Dijital Kalem’in, “Sosyal Medya İletişimi ve
Yönetimi” olarak tanımladığı hizmet alanı içinde yer almaz?
a)

Karşılaştırmalı sektörel analiz

b)

Sosyal medya hesaplarının içerik planlarının hazırlanması

c)

Raporlama

d)

Lider konumlandırma

e)

Müşterilerinin iç iletişim kampanyaları ve projelerini tasarlamak

9)
Aşağıdakilerden hangisi
Direktörü”nün görevlerinden değildir?

Ajans

Dijital

Kalem’in

a)

Medyadaki gelişmeleri takip etmek

b)

Medyayla kuruluş ve müşteriler adına ilişki kurmak

c)

Müşterisinini medyada doğru yer satın almasını sağlamak

d)

Müşteri temsilcisine rehberlik etmek

e)

İletişim stratejilerine destek vermek

“Medya

İlişkileri
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10)
Aşağıdakilerden hangisi Ajans Dijital Kalem’de “Danışman” sıfatıyla görev
yapan uzmanların görevlerinden değildir?
a)

Ekonomik ve siyasi gelişmeler konusunda yönlendirme yapmak

b)

Hedef kitlelerin davranışlarını analiz etmek

c)

Hedef sektörlerin geleceği hakkında yorumlar yapmak

d)

Bir stratejist olarak hareket etmek

e)

Medya briefi’ni hazırlamak

Cevaplar: 1)a, 2)d, 3)a, 4)d, 5)d, 6)c, 7)c, 8)e, 9)c, 10)e
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12. HALKLA İLİŞKİLER AJANSI ÖRNEĞİ – 2 ÖRNEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. A&B İletişim
12.1.1. Ajansın Tarihçesi
12.1.2. Ajansın Kilometre Taşları
12.1.3. Ajansın Uzmanlık Alanları
12.1.4. Ajansın Organizasyonel Yapısı
12.1.5. Ajansın Müşterileri
12.2. Tribeca İletişim Danışmanlık
12.2.1. Ajansın Tarihçesi, Vizyonu, Misyonu ve Kurum Felsefesi
12.2.2. Ajansın Uzmanlık Alanları
12.2.3. Ajansın Müşterileri
12.2.4. Ajansın Tarihçesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

A&B İletişim’in kurucusu kimdir?

2)

A&B İletişim’in uzmanlık alanları nelerdir?

3)

Tribeca’nın müşterileri hangi markalardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

A&B İletişim’in
organizasyonel yapısını
öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Tribeca’nın organizasyonel
yapısını öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


A&B İletişim



Tribeca
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajanslarından A&B İletişim
ve Tribeca’nın tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri, organizasyonel yapıları ve
iletişime yaklaşımları mercek altına alınacaktır.
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12.1. A&B İletişim
A&B İletişim, web sitesinde, tarihçesi, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve
iletişime yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (ab-pr.com, 2015):

12.1.1. Ajansın Tarihçesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığı eğitimle Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler
uzmanları arasında yer alan Prof. Dr. Alâeddin Asna, kamuoyu ve iş dünyasından pek çok
kuruluş, halkla ilişkilerin ne olduğunu tam olarak bilmediği 1974 yılında, Türkiye’nin ilk
halkla ilişkiler şirketi A&B Halkla İlişkiler’i kurmuştur.
Alâeddin Asna’nın 1995 yılında ayrılmasından sonra, A&B, faaliyetlerine, Sibel
Asna’nın sahibi olduğu ve yönettiği A&B Tanıtım’ın çatısı altında devam etmiştir. Sibel
Asna’nın döneminde organizasyon yapısını ekip çalışmasına uygun şekilde değiştiren A&B,
yıllar içinde portföyüne kattığı her biri sektörünün önde gelen kurumları olan müşterilerine
farklı bir hizmet türü önermiştir. “Toplam İletişim Hizmetleri” olarak tanımlanan yeni
yaklaşımıyla, hizmet kapsamını ve insan kaynaklarını “yönetim danışmanlığı” da yapacak
şekilde geliştirdi. A&B’nin yeni yaklaşımı, kazanılan başarılar ve uzun yıllar boyunca
sürdürülen müşteri ilişkileriyle doğruluğunu kanıtlamıştır.
Kurumsallaşma sürecinde de farklı bir yaklaşımı benimseyen A&B, bu yolda yeni bir
adımı, 30. yılını kutladığı 2004’te atmıştır. Sektöründe öncü sayılacak bir uygulamayı hayata
geçirerek, çalışanlarının şirketin hissedarı olduğu yeni anonim şirket yapısıyla, A&B İletişim
A.Ş.’yi kurmuştur. Yeni oluşumda, uzun yıllardır A&B’de çalışan Güler Akın, Meltem
Erkaan Atalan ve Selma Serdaroğlu, şirketin ilk hissedarları olmuş, A&B İletişim A.Ş.
sektördeki yoluna, gelecekte sadece çalışanlarının sahip olacağı, kendi kendini yöneten bir
şirket olarak devam etmiştir.
A&B, müşterilerinden ve iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, 2006 yılında
Güler Akın, Meltem Erkaan Atalan, Gülay Kaçmaz Özbek ve Şahika Özcan Ortaç’ın da
hissedar olduğu Artı C İletişim ve Organizasyon Hizmetleri Tic. A.Ş. (+C) adında bir kardeş
şirket kurmuştur. Organizasyonlar için fikir üretmek, hayata geçirmek, paket proje ve kısa
dönemli işler yapmak amacıyla kurulan şirketin temel ilkesi, hizmetlerin A&B özeni, kalitesi
ve standartlarıyla verilmesi olarak tespit edilmiştir. Öğrenen, öğreten, ortak aklı kullanan,
kendi kendini yöneten organizasyon uygulamaları ve her biri sektörünün öncüsü
müşterileriyle, çalışanlarına farklı ortamlarda mesleği uygulama ve gelişme imkanı sağlayan
A&B, Artı C ile geleceğin ortakları olacak çalışanlarına yöneticilik konusunda deneyim
kazandıracak yeni bir kariyer alanı daha açmış oldu.

12.1.2. Ajansın Kilometre Taşları

1974: Alâeddin Asna, 1974 yılında Türkiye’nin bu alandaki ilk şirketi A&B
Halkla İlişkiler’i kurdu.
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1975: A&B, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile çalışmaya başladı.
A&B ile İKSV’nin iş birliği aralıksız 12 yıl devam etti. A&B, bu süre içerisinde İKSV’nin
düzenlediği festivallerin ve pek çok sanatçının Türkiye’deki tanıtımını gerçekleştirdi. İKSV
için, Uluslararası İstanbul Festivali’nin ilk 10 yılını özetleyen bir kitap hazırladı.

1977: A&B, 1970’lerin sonlarında, yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti
vermeye başladı. Bunlardan ilk ikisi, Sheraton ve British Airways oldu.

1977: A&B’nin kurumsal halkla ilişkiler danışmanlığı yaptığı ilk Türk
şirketi Şişecam A.Ş. oldu.

1982: Uluslararası havacılık devi Boeing, Türkiye’deki iletişim danışmanı
olarak A&B’yi seçti. İki kurum arasındaki iş birliği hâlen devam ediyor.

1983: A&B, Türkiye’nin belli başlı müzelerindeki eserlerin bir araya
getirilmesiyle hazırlanan ve yurtdışına taşınan ilk sergi olan Avrupa Konseyi Anadolu
Medeniyetleri’nin iletişim faaliyetlerini yürüttü.

1984: Boyner Grubu’nun ilk markası Beymen’in ajansı oldu. Türkiye’nin ilk
kurum dergisi Status’un hazırlanmasında rol aldı. A&B’nin Beymen’le 20 yıl süren iş birliği,
verilen kısa bir aradan sonra, hâlen A&B’nin kardeş kuruluşu Artı C ile devam ediyor.

1985: United Colors of Benetton’u portföyüne kattı. Benetton’la hâlen devam
eden iş birliği süresince “Colors” dergisinin iletişimini de üstlendi.

1986: A&B, Türkiye’nin o güne kadar gerçekleştirdiği 2. büyük uluslararası
sergi projesinde de görev aldı. Smithsonian Enstitüsü tarafından ABD’nin çeşitli kentlerinde
düzenlenen Kanuni Sultan Süleyman Sergisi’nin Türkiye’deki iletişim faaliyetlerini yürüttü.


1987: A&B kurumsal kimliğini yeniledi.


1988: A&B, British Tourist Authority ile çalışmaya başlayarak, ilk kez bir
başka ülkenin Türkiye’deki tanıtımını üstlendi.

1989: Parliament SuperBand caz konserleri
Company’in Soprano Shirley Verretresitali projelerinde görev aldı.

ile

Bankers

Trust


1990: Hizmet verdiği BMW’nin hedef kitlesini, alışılmışın dışına çıkarak
“kadın” olarak belirledi. Geliştirdiği BMW - Direksiyonda Çağdaş Kadın projesi 3 yıl
boyunca uygulandı.

1994: Hâlen iş birliğini sürdürdüğü Mavi Jeans ile çalışmaya başladı. Mavi
Jeans, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen markaları arasına girmeyi başardı.

1999: Tepe İnşaat için hazırladığı “İş Bankası Genel Müdürlük Binası Tanıtım
Projesi”, International Public Relations Network (IPRN) toplantısında “En Başarılı Proje”
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sıralamasında ikinci oldu. Proje kapsamında, Kerem Görsev Trio’nun bestelediği “Flying
Notes” şarkısı, 157 metre yüksekliğindeki binanın çatısında, açık havada grand piyano ile
seslendirildi.


2000: A&B, kurumsal kimliğini tekrar yeniledi.


2001: Türkiye’de ilk kez, bir banka birleşmesinin iç ve dış iletişimini yürüttü.
Osmanlı Bankası’nın danışmanı olarak önce Osmanlı-Körfezbank, daha sonra da GarantiOsmanlı birleşmesinin iletişim stratejisini tasarladı ve uyguladı. Daha sonra Garanti
Bankası’yla çalışmaya başladı.

2002: Osmanlı Bankası’nın Garanti Bankası ile birleşmesine paralel olarak
kurulması için uğraş verdiği Osmanlı Bankası Müzesi projesi, hayata geçirildi.

2010: Türk Hava Yolları’nın tüm personelini kapsayan iç iletişim çalışmalarını
üstlendi. İşbirliği 2012 yılının Mart ayına kadar devam etti.

2011: A&B, kuruluş ve yapılandırma aşamalarında etkin rol aldığı Garanti
Bankası’nın 3 kültür kurumunun, tek çatı altında birleştirilerek özerk bir yapıya
kavuşturulmasını önerdi. Bankanın 60. yılında projeye start verildi. İstanbul’da 2 tarihi binada
geniş bir izleyici kitlesiyle kucaklaşan SALT, TÜHİD’in 11. Altın Pusula Halkla İlişkiler
Ödülleri kapsamında, kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinin kültür-sanat alanında Altın
Pusula almaya hak kazandı.

2012: Ersa’nın İstanbul’daki showroomu için tasarlanan mimari konsept
BoxinaBoxIdea, A&B’nin önerisiyle bir iletişim projesi olarak ele alındı ve interaktif bir
platform üzerinden sosyal medyaya taşındı. 2012’nin ilk yarısında tasarımcıları buluşturan bir
sosyal ağ olan “BoxinaBoxIdea.com”, ikinci yarısında “BoxinaBoxIdea Magazine” ile yayın
hayatına başladı. Mimari konsepti sosyal medyaya taşıyan proje, iF İletişim Tasarımı
2013 ödülüne layık görüldü.

12.1.3. Ajansın Uzmanlık Alanları
A&B İletişim, uzmanlık alanlarını aşağıdaki gibi açıklamıştır:
Entegre Pazarlama İletişimi


Pazarlama faaliyetlerini iletişim olgusu içinde değerlendirir.


Müşterisinin kurumsal duruşu ve pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü, kısa ve
uzun vadeli iletişim programları hazırlar.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı
destekleyecek projeler geliştirir.


İlgili bölümlerin iletişim odaklı çalışmalarına destek verir.
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Marka yaratılması ve konumlandırılması çalışmalarını destekler.


Büyük çaplı pazarlama projelerinde, reklam ve araştırma konularında faaliyet
gösteren şirketlerle eşgüdüm hâlinde çalışır.
Kurumsal İletişim


Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde hedef kitleyi saptar.


Kuruluşla hedef kitlesi arasında sağlıklı bağlar kurup geliştirecek, kuruluşun
toplum içindeki prestijini artıracak projeler üretir.

uygular.


Müşterisinin kurumsal hedeflerini destekleyecek özel etkinlikler tasarlar ve
Bilim, spor, kültür ve sanat dallarında sponsorluk projeleri geliştirir.


Sivil toplum kuruluşları, fikir öncüleri ve akademik çevreyle ortak proje
geliştirilmesine fırsat yaratır.

Müşterisini, kamuoyundaki gelişmeler ve toplumsal akımlardaki değişimler
hakkında bilgilendirir.
Kurum İçi İletişim

Yönetim kademesiyle görüş birliği içinde iç iletişim programını hazırlar ve
uygulamaya destek verir.

Çalışanların iletişime açık olmasını, kuruluşun misyon ve hedeflerine sahip
çıkmasını sağlayan etkinlikler planlar ve uygulanmasına destek verir.


İç iletişimi artıracak projeler geliştirir.



Kriz durumlarında ve şirket birleşmelerinde iç iletişim kanallarını yönetir.

Lider Konumlandırması

Hizmet verdiği kuruluşun üst yönetimine, şirketin kurumsal imajını ve marka
değerini artırıcı çalışmalarında destek verir.

Üst yönetimin; hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerle
iletişimini düzenler.

Üst yönetimi, basın ve kamuoyu nezdinde; sektöründe saygın, güvenilen,
danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak konumlandırır.
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Etkinlik Yönetimi


Etkinlikler için konsept oluşturur ve planlamasını yapar.



Etkinlikte görev alan tüm şirketlerin, koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.



Etkinliğin hayata geçirilmesine destek verir.

Kriz İletişimi

Kriz döneminde, çalışanlar, basın, tedarikçiler, denetleyici kurumlar, rakipler,
sivil toplum örgütleri ve kamuoyuna verilecek mesajları tespit eder.

yönetir.

Üst yönetime stratejik danışmanlık yaparak, iç ve dış iletişim ağını oluşturur,



Olası krizleri öngörür, proaktif tedbirler geliştirir.



Doğru bilgiyi, doğru kitleye, doğru zamanda ulaştırır.

12.1.4. Ajansın Organizasyonel Yapısı
A&B, iletişimin yanı sıra sosyal bilimler ve mühendislik eğitimi almış uzmanlardan
oluşan bir kadroya sahip olduğunu belirtmiştir. Ajans, yatay yönetim sistemini uygulayan,
ekiplerinin düşünce tarzı, geleneksel tavır ve kalıpların ötesinde olan bir kuruluş olduğunu
beyan etmiştir.
A&B İletişim’in organizasyonel yapısı, aşağıdaki Şekil 5’te gösterilemektedir:

Şekil 5: A&B İletişim’in Organizasyonel Yapısı (ab-pr.com, 2015)
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12.1.5. Ajansın Müşterileri
A&B İletişim’in müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Mavi, Garanti Bankası,
Garanti Ödeme Sistemleri, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri, Netaş, Greenpeace, Artema, Türkiye
Bankalar Birliği, İkea, Alarko, Logo ve Garanti Mortgage…

12.2. Tribeca İletişim Danışmanlık
Tribeca, web sitesinde, tarihçesi, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve iletişime
yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (tribeca.com.tr, 2015):

12.2.1. Ajansın Tarihçesi, Vizyonu, Misyonu ve Kurum Felsefesi
Tribeca İletişim Danışmanlık 3 Mart 1997 tarihinde kurulmuştur. Amacı sektörüne
küresel bilgi ve deneyim birikiminden beslenen yeni açılımlar getirmektir. Kendini içerik ve
düşünce üretimi açısından bağımsız, mesleki anlamda ICCO’nun (Uluslararası Halkla İlişkiler
Danışmanları Derneği) Paris Bildirgesi’nde yer alan Halkla İlişkiler Danışmanlığı
Profesyonel Meslek Standartları ile bağımlı kılmıştır.
Stratejik iletişim danışmanlığı ve uygulamaları alanında, bu standartlara uygun bir
şekilde ve tüm paydaşlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılayan hizmetler sunmayı
faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Şirketin ticaret sicilindeki resmi ünvanı, Yeni
Ufuklar İletişim Danışmanlık Basın ve Halkla İlişkiler A.Ş.’dir.
Ajansın kurucusu olan Ali Cem İlhan, Tribeca İletişim Danışmanlık’ın Genel
Müdürlük görevini yürütmektedir. Tribeca İletişim Danışmanlık, Uluslararası İletişim
Danışmanlığı Birliği’nin (ICCO) Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri
Derneği’nin (İDA) üyesidir. İDA, ülkemizde stratejik iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler
hizmetlerinin uluslararası standartlarda, yüksek nitelikli insan gücü tarafından sunulmasına
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın vizyonunu ”bilgi yönetimine odaklı bir stratejik
iletişim danışmanlığı şirketi olmaktır.” şeklinde açıklamaktadır. Tribeca, günümüzde bilginin
kuruluşlar için rekabet üstünlüğü elde etmenin en önemli unsuru hâline gelmiş durumda
olduğunu vurgulamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak, ürün ve hizmetlerin
üretiminin, bunların en verimli biçimde pazarlanması ve sunumunun giderek daha fazla
bilgi’ye dayalı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ‘bilgi’ye egemen olmayanların, üretim,
dağıtım, pazarlama ve satış sürecine de egemen olamadığını savunmaktadır. Ancak ‘bilgi’nin
artan öneminin bir diğer temel nedeninin, doğrudan doğruya iletişimle olan bağlantısı
olduğunu kabul eden Tribeca, iletişimin bugün hayatımızda dün olduğundan çok daha fazla
yer tutan önemli bir olgu hâline geldiğini bilmektedir. Yalnızca “iletişim” içinde olduğumuz
kişi ve mecra sayısındaki artıştan ya da iletişime konu olan içeriğin (bilginin) hacminde
meydana gelen büyümeden kaynaklanmadığını, bireylerarası karşılıklı etkileşimin mevcut
ilişki formlarını dönüşüme uğratmakta olduğunu, iletişimin niteliksel olarak mahiyeti ve
sonuçlarının değiştiğini savunmaktadır. Bu yeni dünyada müşteri artık kendisine sunulanı alıp
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almamak noktasında duran edilgen bir kimlik olmaktan çıkıp, bilen, bilmek için ilişki kuran,
kendi isteklerine uygun olarak üretilen ürünü ve/veya hizmeti satın alıp almama noktasında
insiyatif sahibi etkin bir kimlik hâline gelmektedir. Bu bakımdan, iletişimi yönetmek artan bir
biçimde algılamaları yönetmekten de ziyade artık bilgiyi ve bu bilgi alışveriş sürecinde
ilişkileri yönetmek anlamına geliyor. İşte Tribeca İletişim Danışmanlık’ın da “yarından
bugüne” vizyoner bakışı bu çerçeve içerisinde ortaya çıkmaktadır. Tribeca İletişim
Danışmanlık, kendi iş süreçlerine bilgi yönetiminin temel prensip ve uygulamalarını azami
ölçüde entegre ederek, müşterisi olan kurum ve kuruluşlara, onların hedef grup ve sosyal
paydaşlarına ilişkin olarak ihtiyaç duydukları algılama, bilgi ve ilişki yönetimi desteği
konusunda danışmanlık ve operasyonel PR hizmetleri vermeyi hedeflemektedir.
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın misyonu, “işini iyi yapmak, bunu yaparken
müşterilerinin işine ölçülebilir, elle tutulabilir katkıda bulunmak ve bir iş ailesi olarak
olabildiğince adil biçimde elde ettiği geliri çalışanları ile paylaşabilmek”tir.
Kendisini Kuzguncuklu olarak gören Tribeca İletişim Danışmanlık, felefesi gereği,
zengin bir tarihsel doku ve kültürel çeşitliliğin bireylerin de, kurumların da kimliğini
zenginleştirdiğine, yaşam alanlarının geçmişine ve çevreye saygının, özsaygının da önkoşulu
olduğuna, yaratıcılığın, özgür düşünceden ve zengin bir birikimden beslendiğine
inanmaktadır. Getirisi en yüksek yatırımın bilgi olduğuna, en büyük maliyet kaleminin
verimsizlik olduğuna, bilgi paylaşımının ise en verimli üretim olduğuna, gelişmenin yolunun,
“bir örnek olmaktan”değil, farklılıktan geçtiğine, farklılıkların zenginlik olduğuna, hiçbir
kazancın, ahlaki değerlerin yerini tutamayacağına, ahlaki değerler temelinde bir arada
yaşamanın ve bir arada çalışmanın en büyük üretici güç olduğuna ve şeffaf, katılımcı,
paylaşımcı yönetimin en bereketli sermaye olduğunu savunmaktadır.
Ajansın 4 temel değeri vardır. Bunlar:


Hizmet odaklılık,



Dürüstlük,



Bilgiye saygı,


İçinde bulunduğu toplumun örf, adet ve ahlakına, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kanun, kural ve yükümlülüklerine uygun davranmaktır.

12.2.2. Ajansın Uzmanlık Alanları
Tribeca İletişim Danışmanlık, uzmanlık alanlarını ve yetkinliklerini aşağıdaki gibi
açıklamıştır:
Stratejik İletişim Danışmanlığı: Günümüzde şirketler için sektörlerinde rekabetçi bir
kurumsal konumlandırma elde etmenin; daha çok ürün veya hizmet satışı yapmak, en yetkin
çalışanları kazanmak, en uygun iş ortakları ile iş birliği yapmak için kalıcı bir itibar çizgisi
yakalamanın olmazsa olmaz şartlarından biri sistematik kurumsal iletişim faaliyetidir. Aynı
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şekilde, sivil toplum kuruluşlarının da, kamu kurum ve kuruluşlarının da misyonlarını
gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan toplumsal sinerjiyi oluşturmalarının temel araçlarından
biri kurumsal iletişimdir. Kurumsal iletişim, Tribeca İletişim Danışmanlık’ın temel yetkinlik
alanlarından biridir. Bu konuda geniş bir bilgi birikimimiz, farklı uzmanlık
seviyelerinde deneyimli bir ekibimiz bulunmaktadır.
Ajansın kurumsal iletişim yaklaşımı iki temel tespite dayanmaktadır. Bunlardan
birincisi günümüzde kurumsal iletişimin şirketlerin ve kurumların en temel yönetim
fonksiyonlarından biri hâline gelmiş bulunmasıdır. Artık hiçbir şirket veya kurumun iletişimi,
sadece zor bir konu karşısında veya bir kriz anında başvurulması gereken bir araç olarak
görmek lüksü yoktur. Bu nedenle tüm bu yöndeki faaliyetlerin stratejik bir perspektif ile ele
alınması gereği vardır. İkincisi ise kurumsal bir iletişim yetkinliğinin artık sadece algılama
yönetimi odaklı olarak yürütülemeyeceği, eşzamanlı olarak aynı ölçüde ilişkilerin yönetimini
esas alan, ortak akıl paydasında yürütülmesi gerektiği gerçeğidir. Bir başka deyişle kurumsal
iletişim söz konusu olduğunda, bu iletişim etkinliğine konu olan kişi ve gruplar bir “hedef
kitle” olmaktan ziyade, o kurumun tüm faaliyetlerini doğrudan etkileyen sosyal paydaşlar
konumundadırlar. Bu bakımdan “kurumsal iletişimin” ana misyonu kurumun çıkarları ile
paydaşlarının çıkarları arasında ortak bir akılın yaratılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede
Tribeca İletişim Danışmanlık olarak görevimiz bu misyonunun gerçekleşmesinde şirketler,
sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının üst yönetimlerine destek ve yardımcı olmaktır.
Ajans, stratejik iletişim danışmanlığı hizmetlerini aşağıdaki 3 ana başlıkta toplamıştır
(alt başlıklar da aşağıda verilmiştir):


Kurumsal itibar yönetimi

o

Kurumsal konumlandırma

o

Liderlik iletişimi

o

Konu ve kriz yönetimi

o

Değişim yönetimi ve iç iletişim

o

Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi

o

Finansal iletişim ve yatırımcı ilişkileri

o

Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi



Entegre pazarlama iletişimi

o

Marka yönetimi

o

Ürün konumlandırma

o

Lansman kampanyaları düzenleme
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o

Tüketici bilgilendirme kampanyaları düzenleme

o

Kurumsal müşterilere ürün ve hizmet tanıtımı

o

Satış ekibi ve bayi iletişi



Kamu ilişkileri yönetimi

Medya İlişkileri Danışmanlığı: Uluslararası, ulusal ve bölgesel medya ilişkileri
bugün çağdaş ekonomi içinde başarılı bir şekilde yer almak isteyen bir kurumun her türlü
iletişim çalışmasında çok önemli yer tutmaktadır. Medyada tanınırlık ve yüksek itibar, tüm
araştırmalarda kurumun genel itibar düzeyini etkileyen önemli bir faktör olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca medya kuruluşlarında yüksek itibar sahibi olmak, kurumun
kamuoyu ve sosyal paydaşları nezdindeki tanınırlığının ve itibarının yükseltilmesinde kritik
önem taşımaktadır.
Kurumsal itibarı tehdit eden kriz dönemlerinde de medya ilişkilerinin yönetimi ve
medyanın doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi son derece büyük önem taşımaktadır.
Tribeca İletişim Danışmanlık, bu çerçevede Medya İlişkileri Danışmanlığı’nı 5 temel amaca
ulaşmaya yardımcı olmak diye tanımlamaktadır:

sağlamak.

Medya nezdinde yararlı iş ilişkilerinin kurulmasını ve geliştirilmesini


Kuruluşun iş amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak tüm
medya etkinliklerinde, mesaj ve iş temalarında merkezi bir yaklaşımın kurulmasını sağlamak.

Özellikle kritik durumlarda kurumun kendini uygun bir biçimde temsil
etmesini sağlamak.


Kriz yaratabilecek sorunlara ilişkin erken uyarı sistemleri kurabilmek.


Kuruluşun medya ilişkilerinde karşı karşıya kaldığı/kalabileceği sorun, konu
veya fırsatlar karşısında uyum göstermesini, öncelik almasını, ya da bunları sınırlamasını,
karşı stratejiler geliştirmesini veya bunlardan katma değer elde etmesini sağlayacak
önermelerde bulunmak.
Tribeca İletişim Danışmanlık, medya kökenli deneyimli bir kadroyla, zorlayıcı veya
yönlendirici olmayan ve kesinlikle çıkar ilişkisi yaratmayan bir medya ilişkileri yaklaşımı
içinde hizmet verir. Medya ilişkileri danışmanlığı bu açıdan hızlı ve güvenilir bir bilgi
kaynağı olmakla özdeşleşmektedir.
Operasyonel PR Hizmetleri: Bu kapsamda, “İçerik Üretimi” adı altında yapılan
hizmetler şöyle sıralanabilir: Basın Bültenleri, Basın Kitleri, Konuşma Metinleri, Broşür,
Katalog, Faaliyet Raporu, Tüketici Yazışmaları, Kamu Yazışmaları, Özel Proje Dosyaları,
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Makaleler, Özel Konulu Kitap ve Kitapçıklar, Tanıtım Filmi Sinopsis ve Senaryoları,
Kurum Dergisi, Web Sitesi, e-bülten İçerikleri hazırlamak…
“Medya İlişkileri” adı altında toplanabilecek hizmetler ise şöyledir: Basın Bülteni
Gönderim ve Takibi, Özel Röportajlar, Basın Sohbet Yemekleri, Basın Gezileri, Özel Haber
Çalışmaları, Basın Takip ve Raporlama çalışmalarını içermektedir.
Ajans operasyonel PR hizmetleri olarak tanımladığı çalışmaları kapsamında Etkinlik
Yönetimi çerçevesine girecek faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.
Özel Çalışma Grupları: Tribeca İletişim Danışmanlık bu kapsamda “Kurumsal
Yayınlar” adı altında topladığı çerçeve içinde sağladığı hizmetler arasında, kuruluşların iç ve
dış iletişimleri açısından önemli işlevler yerine getiren periyodik veya özel yayınlar, web
siteleri, radyo veya televizyon programları hazırlanması ve bunlara içerik sağlanması dahil
olmak üzere, her türlü yayıncılık faaliyeti de yer almaktadır.
Ajansın bu kapsamda “Multimedia” adı altında topladığı çerçeve içinde yaptığı
hizmetleri ise şöyle anlatmaktadır: İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve interaktifliğin
ulaştığı boyutlar, iletişim faaliyetlerinde yeni alanlar tanımlanmasına olanak vermektedir.
Multimedia bu alanların başında gelmektedir. Kurumların ana mesajları, görsel, işitsel ve
yazılı unsurların ortak kullanımına olanak sağlayan yeni iletişim teknolojileriyle daha etkili
bir şekilde hedeflerine ulaşabilmektedir. Kuruluşların sosyal paydaşlarıyla daha derin, içerik
açısından zengin ilişkiler kurması ve mesajlarını iletmesi mümkün olmaktadır. Tribeca
İletişim Danışmanlık, iletişim faaliyetlerini yaratıcı ve zengin içerikli multimedya
uygulamalarıyla destekleyen, böylece kurumsal ve pazarlamaya yönelik iletişim mesajlarının
tutarlı bir şekilde hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunan uzmanlığa sahiptir.

12.2.3. Ajansın Müşterileri
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Astellas
İlaç Türkiye, Bain & Company, BİM, Borçelik, Borusan Holding, Karel, Microsoft Türkiye,
Nurol GYO, Pakmaya ve Supsan…
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajanslarından A&B İletişim
ve Tribeca’nın tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri, organizasyonel yapıları ve
iletişime yaklaşımları, ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

A&B İletişim hangi yıl kurulmuştur?

a)

1944

b)

1974

c)

1994

d)

2004

e)

2001

2)

A&B İletişim’in kurucusu kimdir?

a)

İpet Altınay

b)

Mehmet Saraç

c)

Cüneyt Koryürek

d)

Prof. Dr. Alâeddin Asna

e)

Ali Saydam

3)
hangisidir?

A&B İletişim’in kurumsal halkla ilişkiler danışmanlığı yaptığı ilk Türk şirketi

a)

Türk Petrol

b)

Opet

c)

Şişecam

d)

İş Bankası

e)

Mavi
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4)
Aşağıdakilerden hangisi, A&B İletişim’in uzmanlık alanlarından “Entegre
Pazarlama İletişimi” altında verdiği hizmetlerden birisi değildir?
a)

Pazarlama faaliyetlerini iletişim olgusu içinde değerlendirir.

b)
Müşterisinin kurumsal duruşu ve pazarlama hedefleriyle eşgüdümlü, kısa ve
uzun vadeli iletişim programları hazırlar.
c)

Müşterisinin basılı malzemelerinin tasarımını yapar.

d)
Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve ilgisini belirleyerek, satış ve pazarlamayı
destekleyecek projeler geliştirir.
e)

İlgili bölümlerin iletişim odaklı çalışmalarına destek verir.

5)
Aşağıdakilerden hangisi, A&B İletişim’in uzmanlık alanlarından “Kriz
İletişimi” altında verdiği hizmetlerden birisi değildir?
a)
b)
yönetir.

Olası krizleri öngörür, proaktif tedbirler geliştirir.
Üst yönetime stratejik danışmanlık yaparak, iç ve dış iletişim ağını oluşturur,

c)
Kriz döneminde, çalışanlar, basın, tedarikçiler, denetleyici kurumlar, rakipler,
sivil toplum örgütleri ve kamuoyuna verilecek mesajları tespit eder.
d)
Kriz döneminde kuruluşun sözcülüğünü yapar, basın iletişiminde bizzat yer alır
basına demeç verir.
e)

Doğru bilgiyi, doğru kitleye, doğru zamanda ulaştırır.

6)
Aşağıdakilerden hangisi, A&B İletişim’in organizasyonel yapısı içinde yer alan
bölümlerden birisi değildir?
a)

Bilgi İşlem Merkezi

b)

Bilgi Üretim Merkezi

c)

Müşteri Ekipleri

d)

Stratejik Planlama Ekibi

e)

Sosyal Medya Ekibi
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7)

Tribeca İletişim Danışmanlık hangi yıl kurulmuştur?

a)

1977

b)

1947

c)

1997

d)

1990

e)

2007

8)
Tribeca İletişim Danışmanlık’ın üye olduğu dernekler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

IAAA ve Reklamcılar Derneği

b)

IPRA ve TÜHİD

c)

IPRA ve İDA

d)

ICCO ve İDA

e)

ICCO ve EUPRERA

9)
Aşağıdakilerden hangisi, Tribeca İletişim Danışmanlık’ın uzmanlık
alanlarından “Stratejik İletişim Danışmanlığı” altında verdiği hizmetlerden birisi değildir?
a)

Kurumsal konumlandırma

b)

Konu ve kriz yönetimi

c)

Ürün konumlandırma

d)

Kurumsal müşterilere ürün ve hizmet tanıtımı

e)

Monitoring yönetimi
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10)
Tribeca İletişim Danışmanlık, “Özel Çalışma Grupları” adı altında hangi
alanlarda hizmet sunmaktadır?
a)

“Kurumsal Kimlik” ve “Medya”

b)

“Kurumsal Yayınlar” ve “Multimedia”

c)

“Basılı Yayınlar” ve “Medya Takip”

d)

“Kurumsal İletişim” ve “Sosyal Medya”

e)

“Kurumsal Sorumluluk” ve “Sosyal Medya”

Cevaplar: 1)b, 2)d, 3)c, 4)c, 5)d, 6)d, 7)c, 8)d, 9)e, 10)b
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13. REKLAM AJANSI ÖRNEĞİ – 2 ÖRNEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Medina Turgul DDB
13.1.1. Ajansın Tarihçesi
13.1.2. Ajansın Uzmanlık Alanları
13.1.3. Ajansın Stratejik Araçları ve Marka İletişimine Bakışı
13.1.4. Ajansın Grup Şirketleri
13.1.5. Tuzambarı
13.1.6. Ajansın Müşterileri
13.2. M.A.R.K.A
13.2.1. Ajansın Tarihçesi
13.2.2. Ajansın Vizyonu ve Misyonu
13.2.3. M.A.R.K.A ve Ödüllere Protesto
13.2.4. Ajansın Müşterileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Medina Turgul DDB reklam ajansının yaratıcılığa nasıl tanımlanabilir?

2)

Springboard nedir? Neye yarar?

3)

M.A.R.K.A reklam ajansı reklamcılık ödüllerini neden protesto etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Medina Turgul DDB’nin
organizasyonel yapısını
öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

M.A.R.K.A reklam ajansının Konunun ayrıntılı olarak
organizasyonel yapısını
çalışılması ve güncel
öğrenmek.
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Medina Turgul DDB



Tuzambarı



M.A.R.K.A
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren reklam ajanslarından Medina Turgul DDB
ve M.A.R.K.A’nın tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve iletişime yaklaşımları
mercek altına alınacaktır.
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13.1. Medina Turgul DDB
Medina Turgul DDB, web sitesinde, tarihçesi, verdiği hizmetler, müşterileri ve
iletişime yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (ddb.com.tr, 2015):

13.1.1. Ajansın Tarihçesi
Ajans, 1993 yılında Manajans Thompson’ın Genel Müdürü Jeffi Medina ve Yaratıcı
Yönetmeni Yavuz Turgul tarafından “Medina Turgul” adıyla kurulmuştur. Kısa bir süre sonra
dünyanın en büyük iletişim gruplarından biri olan DDB Worldwide’ın dikkatini çekmiştir.
1995 yılında DDB Worldwide’la ortak olan ajans, “Medina Turgul DDB” adını almıştır.
Hem uluslararası hem de yerel markalara hizmet vererek kısa zamanda Türkiye’nin en
büyük ajanslarından biri hâline gelen Medina Turgul DDB, geçtiğimiz 3 yıl içinde Kristal
Elma Yaratıcılık Ödülleri’nden 2 kez en çok ödül kazanan ajans olarak ayrılmıştır. 2011
yılında Avrupa’nın en çok Effie kazanan ajansı olmuş, Effie Index’te birinciliğe yükselmiştir.
Bugüne kadar Effie’de kazandığı 28 ödülle, Türkiye’nin etkinlik yarışmalarında en çok ödül
kazanan ajansıdır.
Bugün, Medina Turgul DDB, ajans olarak DDB’nin kurucusu Bill Bernbach’ın
evrensel reklamcılık ilkelerini kendi ilkeleri olarak benimserken, yerel şartları da göz önünden
ayırmamaktadır. DDB’nin “sıradanlığın düşmanı ol” felsefesini asla unutmadan, olmazsa
olmaz dediği yaratıcılık uğruna, müşterilerinin ihtiyaçlarını göz ardı etmemektedir.

13.1.2. Ajansın Uzmanlık Alanları
Medina Turgul DDB, yaratıcılığa bakışını aşağıdaki gibi açıklamıştır:
Bugün herkesin kendi yarattığı içeriği bir anda milyonlarla paylaşabildiği bir dünyada
yaşadığımızı belirten Medina Turgul DDB, bu nedenle iletişimi asla tek taraflı
düşünmemektedir. Medina Turgul DDB, yaratıcılığı, sadece markaların mesajlarını
müşterilerine iletmek için kullanılan bir araç olarak değil, tüketiciler ve markalar arasında bağ
kurulmasını sağlayan bir araç olarak görmektedir. Ajansın “Sosyal Yaratıcılık” adını verdiği
bu araç, ajans için marka yönetiminde geleceğe uzanan yolu aydınlatmaktadır. Bugün ajansın
yarattığı her fikir, fark edilir olduğu kadar “paylaşım değeri”ne de sahip olmalıdır. Hakkında
konuşulur olmalı ve tüketicinin katılımına izin vermelidir.
“Sosyal Yaratıcılık” yalnızca bir tanım değildir. Medina Turgul DDB’nin çalışma
şeklinden, işe aldığı insanlara kadar birçok karara yön veren bir felsefedir. Ayrıca, gittikçe
karmaşıklaşan ve çok yönlü hâle gelen pazarlama ve iletişim dünyasında, iletişim
profesyonellerinin yolunu bulmasını sağlayan ve birçok aracı barındıran DDB Network’ünün
de bir parçasıdır.

13.1.3. Ajansın Stratejik Araçları ve Marka İletişimine Bakışı
Stratejik planlamanın ve tüketici içgörülerini ortaya çıkarıp marka inşasında kullanan
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araçların eş yaratıcısı olan DDB, iletişim stratejilerini iki insan arasında bile yayılabilecek “6
Derece Dalgası” üzerine kurmuştur. Ajansın stratejik araçlarının temelinde davranış bilimleri
ve ekonomi teorisi yatmaktadır. Bu araçlar, “paylaşım değeri” olan fikirler yaratırken, ajansa
yol göstermektedir.
DDB’nin “Springboard” adını verdiği araç, ajansa bir markanın en öne çıkan
özelliklerini, hangi kültürel farkları gözetmesi ya da hangilerinin bir parçası hâline gelmesi
gerektiğini, pazarını geliştirmek için ya da kendini pazarda fark edilir hâle getirmek için hangi
dinamikleri göz önüne alması gerektiğini görmesini sağlamaktadır.


Conviction (Kanaat): “Neyi savunuyoruz?” sorusuna cevap vermektedir



Collaboration (İşbirliği) : “Yüzünü tüketiciye dön” anlamına gelmektedir.



Creativity (Yaratıcılık): “Fark edilir şekilde hareket et” anlamına gelmektedir.



Advocacy (Savunuculuk): “Sadık tüketicine sahip çık” anlamına gelmektedir

DDB Springboards: DDB’nin marka iletişimlerini inşa ederken kullandığı her bir
“Springboard” markanın sahip olduğu sabit zorluklara sürekli değişen 4 farklı mercekten
bakabilmeyi sağlamaktadır.
Marka Kanaati: “The Brand Conviction Springboard”, markanın net, ilham verici ve
fark edilir bir misyonu olduğundan emin olmamıza imkân vermektedir. Çünkü bir markanın
bir davranış değişikliği için ilham verebilmesi için, neyi savunduğunun net olarak bilinmesi
gerekmektedir. Bu çalışmanın sonucunda, markanın sahip olması gereken tüm davranış ve
iletişim şekilleri belirlenmektedir. Böylelikle günümüzün aktif, birbirine bağlı ve bilinçli
tüketicileri arasından markaların kendi kanaat liderleri ve marka savunucuları ortaya
çıkmaktadır.
Davranış Değişikliği: Davranış değişikliği sıçrama tahtası, markanın kiminle ve nasıl
bir iş birliği içine girmesi gerektiğini ve amacına ulaşmak için nasıl bir gelişime ihtiyaç
duyduğunu bulmaya yaramaktadır. “Sosyal Yaratıcılığı” temel alan bu yöntem, kısa süreli bir
davranış değişikliği yaratmayı değil, kökten değişiklik yapmayı amaçlamaktadır.

13.1.4. Ajansın Grup Şirketleri
Medina Turgul DDB’nin grup şirketleri aşağıdaki ilgili alanlarda faaliyet
göstermektedir:
Grafis: Medina Turgul DDB’nin, kurumsal kimlik geliştirme, ambalaj tasarımı, her
türlü çizgi altı basılı malzeme tasarımı ve üretimi konusunda uzman olan grafik tasarım
şirketidir. Hâlen ulusal ve uluslararası birçok markanın ambalaj ve kurumsal kimlik
çalışmalarını yürütmektedir.
Tribal Worldwide: 3 yıl önce kurulan ve kısa zamanda Türkiye’nin önde gelen
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ajanslarından biri hâline gelen Tribal Worldwide, bu yıl DDB&Co’yla birleşerek kadrosunu
ve müşteri portföyünü genişletmiştir. Yeni medyanın en yenilikçi ajanslarından biri olan
Tribal Worldwide, bugün dijital ve konvansiyonel medyayı bir arada kullanarak yerli-yabancı
pek çok markaya hizmet vermektedir (Bu ajans bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak
incelenecektir).
Profilm: Medina Turgul DDB’nin film, fotoğraf prodüksiyonu ve müzik alanında
hizmet veren prodüksiyon şirketi olan Profilm, sahip olduğu ses stüdyosu, montaj ve post
prodüksiyon üniteleri ve üç boyutlu animasyon olanaklarıyla, prodüksiyon hizmeti
sunmaktadır.
OMD: Medina Turgul DDB’nin medya alanında hizmet veren uzman şirketi ve
uluslararası Omnicom Grubu’nun medya kuruluşu olan Optimum Media Direction’ın Türkiye
ofisidir. OMD, Medina Turgul DDB’nin yanı sıra, başta diğer ortakları olan BBDO Group ve
TBWA’ya medya alanında planlama ve satın alma hizmetleri vermektedir.

13.1.5. Tuzambarı
Medina Turgul DDB Grubu, 2008 yılında İstanbul’un tarihi bir binasını restore ederek,
adını Tuzambarı koymuş ve içine taşınmıştır. Tuzambarı binasının eskiden baruthane olduğu
rivayet edilmektedir. Çok kalın duvarları bu görüşü desteklese de emin olunan tek şey,
Tekel’in burayı uzun yıllar tuz, alkol ve tütün deposu olarak kullandığıdır. Tuzambarı,
İstanbul’un tarihi semti, Kasımpaşa’da bulunmaktadır.

13.1.6. Ajansın Müşterileri
Medina Turgul DDB’nin müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Vodafone,
Türkiye İş Bankası, Digiturk, Koçtaş, Siemens, Doritos, Volswagen, Ülker Biskrem, Carte
d’Or, SEK, Ülker Hanımeller; Lipton, OnurAir, Yudum ve Efes Malt…

13.2. M.A.R.K.A
M.A.R.K.A., web sitesinde, tarihçesi, verdiği hizmetler, müşterileri ve iletişime
yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (marka.com, 2015):

13.2.1. Ajansın Tarihçesi
M.A.R.K.A. reklam ajansı, 1997 yılının Ocak ayında Hulusi Derici tarafından
kurulmuştur. Aynı yılın Mart ayında ZEKİ Triko için “Güneşi Özledik” kampanyasıyla
önemli bir ses getirmiştir. O yıl, Nisan sonuna kadar yaptığı işlerle 1 Altın Elma, 3 Kristal
Elma, 5 Başarı ödülü almış, Epica’da 2 ödül kazanmıştır.
Daha sonraki yıllarda kısaca aşağıdaki gibi işlere imza atmıştır:

1998: Audi ve KVK’ya hizmet vermeye başlamıştır. Yılın en hızlı büyüyen
ajansı olmuştur (ABD doları bazında yılda %262).
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1999: Audi için çok ses getiren Aksesuarlar kampanyasını hazırlamıştır. Audi
ile The Network Festival’s da, Print dalında ödül almıştır. Konumlandırma stratejisiyle
reklamcılık tarihine geçen ve üniversitelerde ”case study” olarak okutulan “Audi’de Asla
Bulamayacağınız Aksesuarlar” kampanyasının Kristal Elma 99’da Kısa Liste’de
bırakılmaması üzerine Kristal Elma yarışması protesto edilmiştir. 1999 yılında farklı
sektörlerde kazanılan 2 ödül de iade edilmiştir.

2000: Coca-Cola’ya kitle iletişiminde hizmet vermeye başlayan %100
bağımsız ilk Türk ajansı olmuştur. Coca-Cola için hazırladığı kampanya, Avusturya ve
Azerbaycan tarafından satın alınmıştır. Loft Jeans’e hizmet vermeye başladı.

2001: Coca-Cola.com.tr için hazırladığı film, Brezilya tarafından ulusal TV ve
sinemalarında kullanılmak üzere satın alınmıştır. Coca-Cola TV filmi ile The New York
Festival’s da, Loft Jeans TV filmi ile Epica’da ödül almıştır. 2 yıl sonra yeniden katıldığı
Kristal Elma yarışmasında 3 ödül almıştır.

2002: Türkiye ajanslar sıralamasında 8. sıraya yükselerek, Türkiye’nin en
büyük bağımsız ajansı olmuştur. Yarışmalarda sadece sanatın değerlendirildiği görüşüyle
Kristal Elma dâhil olmak üzere tüm reklam yarışmalarına katılmama kararı almıştır.

2004: VESTEL konkursuz M.A.R.K.A.’yla çalışmaya başlamıştır. VESTEL
sektörünün büyümesi %50’lerdeyken 2004’de %98 büyümüştür.

2006: En çok dinlenen radyolar sıralamasında 11. sıraya düşen Radyo D,
MARKA ile çalıştığı dönemde,en çok dinlenen radyolar listesinde 4. sıraya yükselmiştir.
Ayrıca; 2006’da en çok reklam alan 2. radyo olmuştur.

2007: Zeki Triko’nun “Sebzeli Protesto” adıyla anılan açıkhava kampanyası,
yayınlanmadan önce, PR ve kulaktan kulağa etkisiyle açıkhavada mayo reklamı yasağını
kırmıştır.

2009: Ajansın o yıl 10,5 yıldır hizmet verdiği Audi, lüks segmentte BMW ve
Mercedes’i geçerek pazar liderliğini ele geçirmiştir.

2013: Çaykur, yeni piyasaya sunacağı soğuk çay Didi’nin iletişim çalışmaları
için M.A.R.K.A.’yı seçmiştir.

13.2.2. Ajansın Vizyonu ve Misyonu
M.A.R.K.A. reklam ajansı, vizyonunu, “Meydan okuyan markaların çalışmayı en çok
arzu ettikleri reklam ajansı olmak” olarak ifade etmektedir. Ajansa göre, meydan okuyan
markalar ikiye ayrılır:

Pazar lideri olmasına rağmen, iki numaraymış gibi düşünüp, bir numarayı;
yani kendini aşmaya çalışan, kendine meydan okuyan markalar,
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Pazar liderinin stratejilerini takip ve taklit ederek, büyük başarılar elde
edemeyeceğini bilen, liderin koyduğu pazar kurallarına ve lidere cesaretle meydan okuyan
markalardır.
Ajans misyonunu ise aşağıdaki gibi tarif etmektedir:
“Bizim anladığımız reklamcılık, geleneksel mecra ve/veya yeni yol-yöntemlerle,
sorumlu olduğumuz markaların değerini yükseltmek, satışlarını ve kârlılığını artırmaktır.
Yaratıcılığımızı sadece ve sadece bunun için kullanırız”
M.A.R.K.A. reklam ajansı, ekip ruhunu, bu ruhta “görmek istedikleri” ve “görmek
istemedikleri” olarak aşağıdaki gibi tanımlamıştır:
Ajansın Ekipte Görmek İstedikleri:
Cesaretli Olmak: Ekipteki herkesi yenilikçi ve maceracı olmaya teşvik etmek ve zor
soruları çekinmeden sorabilmek demektir. Ancak yenilik arayışı kıskanç ve yıkıcı bir rekabete
dönüşmemelidir. Fikirler açıkça konuşulabilmeli, paylaşılabilmelidir. Herkesin o fikri
benimsemesi, kendinden bir parça bulması, sahiplenmesi ancak böyle mümkündür.
Paylaşmak: Ekibin ortak hedefi olması anlamına gelir, “Kaybeden bir takımda,
kazanan kimse yoktur.” Paylaşmak, ekipteki herkesin, ekipteki yerini de bilmesini gerektirir.
Hissetmek: Açık ve dürüst bir iletişime izin veren ortam demek hissetmektir. İnsanlar
bir fikri (ortaya atan kişiyi değil) açıkça destekleyebilmeli ya da fikre (kişiye değil)
saldırabilmelidir. Ekipte herkes birbirini sevmek zorunda değildir, ancak kendimizi diğer
arkadaşlarımızla özleştirmemiz ve onlara önem vermemiz gerekir.
Ajansı Ekipte Görmek İstemedikleri:
Dinlememek: Parlak bir fikri ya da ilginç bir gözlemi anlatırken diğerlerinin başka bir
işle uğraştıklarını görmekten daha sinir bozucu bir şey yoktur.
Fikirleri Öldürmek: Ekip üyelerinden biri, alışılmamış bir fikir öne sürdüğünde bu
fikri aptalca, işe yaramaz olarak değerlendirip saldırıya geçmemelidir. Fikirleri, üzerinde
düşünmeden, incelemeden öldürmek en büyük hatadır. Önce bu fikrin iyi yönlerini sonra kötü
yönlerini düşünmek şarttır.
Kişisel Saldırılar: Bir fikri eleştirmek, o fikri yaratan kişiye saldırıya dönüşmemelidir.
Düşmanca bir ortam, ne ekibin ne şirketin ne de müşterinin işine yarar.
SESSİZLİK: Tartışmalara katılmayan bir ekip üyesi, ekibi sonuç üretmekten ve bakış açısı
oluşturmaktan alıkoyar.
Gereğinden Fazlasını Paylaşmak: Bazılarımız susmasını hiç bilmez, her şeyi açığa
döker ya da gizli kalması gereken kişisel ayrıntıları da bütün detaylarıyla paylaşmaya kalkar.
Sonsuza dek tartışmak bizi sonuçsuzluğa götürür.
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13.2.3. M.A.R.K.A ve Ödüllere Protesto
M.A.R.K.A. reklam ajansı, 1998-2001 yılları arasında 1 Altın Elma, 4 Kristal Elma,
13 Başarı ödülü, 1 Ad Age Türkiye Finalistliği, 2 adet Epica ‘97, 1 Golden Award of
Montreux ‘98, 1 adet The New York Festivals ‘00 ödülü kazanmıştır.
Ancak ajans, 2001’den bu yana yarışmalara katılmama kararını sürdürmektedir.
Yarışma jürilerinin, değişen pazarlama iletişimini kavrayamadıklarını çok iyi bildiğini
savunan ajans, yarışmalar etkin reklama ödül vermeyi öğrenene kadar da katılmayacağını
açıklamıştır. Ajans, kendisi için en büyük ödülün, hizmetinde olduğu markaların değerlerini
ve satışlarını artırmak olduğunu vurgulamaktadır.

13.2.4. Ajansın Müşterileri
M.A.R.K.A.’nın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Alarko, CNN Turk
Radyo, Mintax, Sinpaş GYO, Türk Telekom, Şok, Toshiba, Piyale, Pakpen ve Tümosan.
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Uygulamalar

269

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren reklam ajanslarından Medina Turgul DDB
ve M.A.R.K.A’nın tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve iletişime / yaratıcılığa
yaklaşımları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Medina Turgul DDB hangi yıl kurulmuştur?

a)

1973

b)

1976

c)

1993

d)

2010

e)

2004

2)

Medina Turgul DDB hangi global ajansla ortaktır?

a)

Euro RSCG

b)

BBDO

c)

Thompson

d)

DDB Worldwide

e)

Gode

3)

DDB’nin kurucusu kimdir?

a)

Volner Palmer

b)

David Ogilvy

c)

Bill Bernbach

d)

Leo Burnett

e)

David Marsteller
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“DDB’nin “……………………….” adını verdiği araç, ajansa bir markanın en öne
çıkan özelliklerini, hangi kültürel farkları gözetmesi ya da hangilerinin bir parçası hâline
gelmesi gerektiğini, pazarını geliştirmek için ya da kendini pazarda fark edilir hâle getirmek
için hangi dinamikleri göz önüne alması gerektiğini görmesini sağlamaktadır.”
4)
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken en doğru ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Storyboard

b)

Onboard

c)

Cupboard

d)

Springboard

e)

Wallboard

5)
Medina Turgul DDB’nin grup şirketlerinden olan Grafis hangi işleri
yapmaktadır?
a)
Kurumsal kimlik geliştirme, ambalaj tasarımı, her türlü çizgi altı basılı
malzeme tasarımı ve üretimi konusunda uzmandır.
b)

Film, fotoğraf prodüksiyonu ve müzik alanında hizmet vermektedir.

c)

Etkinlik yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

d)
Medya ilişkileri yönetimi, basın takibi ve raporlama konusunda faaliyet
göstermektedir.
e)

Kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında danışmanlık vermektedir.

6)
Medina Turgul DDB’nin grup şirketlerinden olan Profilm hangi işleri
yapmaktadır?
a)

Prodüksiyon hizmeti sunmaktadır.

b)

Etkinlik yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

c)

Stratejik planlama sürecinde yaratıcı brief hazırlamaktadır.

d)
Medya ilişkileri yönetimi, basın takibi ve raporlama konusunda faaliyet
göstermektedir.
e)
Kurumsal kimlik geliştirme, ambalaj tasarımı, her türlü çizgi altı basılı
malzeme tasarımı ve üretimi konusunda uzmandır.
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7)

M.A.R.K.A. reklam ajansı hangi yıl kurulmuştur?

a)

1967

b)

1977

c)

1997

d)

2010

e)

2005

8)
doğrudur?

M.A.R.K.A. reklam ajansıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)

M.A.R.K.A. reklam ajansı, Türkiye’nin en eski ajansıdır.

b)

M.A.R.K.A. reklam ajansı yabancı ortaklıdır.

c)

M.A.R.K.A. reklam ajansının 3 ayrı yerde şubesi vardır.

d)

M.A.R.K.A. reklam ajansı butik ajanstır.

e)

M.A.R.K.A. reklam ajansı, reklam yarışmalarını protesto etmektedir.

9)

M.A.R.K.A. reklam ajansı, vizyonunu tam olarak nasıl tanımlamaktadır?

a)

Meydan okuyan markaların çalışmayı en çok arzu ettikleri reklam ajansı olmak

b)

Sektöre meydan okuyan reklam ajansı olmak

c)

Meydan okuyan markalar için en iyi ekibi kurmak

d)

Meydan okuyan markalar için meydan okuyan kampanyalara imza atmak

e)

Meydan okuyan işlerle meydan okuyan markalar yaratmak

274

10)
Aşağıdakilerden hangisi, M.A.R.K.A. reklam ajansının bir reklam ajansı
ekibinde görmek istemediği unsurlardandır?
a)

Fikirleri öldürmek

b)

Fikirleri geliştirmek

c)

Fikirleri üretmek

d)

Serbest tartışma

e)

Zamansızlık

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)c, 4)d, 5)a, 6)a, 7)c, 8)e, 9)a, 10)a
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14. REKLAM AJANSI ÖRNEĞİ – 3 ÖRNEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Movida
14.1.1. Ajans Hakkında
14.1.2. Ajansın Yaklaşımı
14.1.3. Ajansın Müşterileri
14.1.4. Ajansın Ödülleri
14.1.5. Tuzambarı
14.2. Tribal Worldwide İstanbul
14.1.1. Ajans Hakkında
14.1.2. Ajansın Yapılanması
14.1.3. Ajansın Müşterileri
14.3. Lowe İstanbul
14.1.1. Ajansın Tarihçesi
14.1.2. Ajansın Ağı
14.1.3. Ajansın Müşterileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Movida reklam ajansının kurucuları kimdir?

2)

Movida’nın kelime anlamı nedir?

3)

Lowe İstanbul hangi ajansların birleşmesi sonucu kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Movida reklam ajansının
organizasyonel yapısını
öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Tribal Worldwide
İstanbul’un organizasyonel
yapısını öğrenmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi

Lowe İstanbul’un
organizasyonel yapısını
anlatabilmek.

Konunun ayrıntılı olarak
çalışılması ve güncel
örneklerin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Movida



Lowe



Tribal Worldwide
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren reklam ajanslarından Movida, Tribal
Worldwide İstanbul ve Lowe İstanbul’un tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve
iletişime yaklaşımları mercek altına alınacaktır.
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14.1. Movida
Movida, web sitesinde, verdiği hizmetler, müşterileri ve iletişime yaklaşımını
aşağıdaki gibi açıklamaktadır (movidaplusmap.com 2015):

14.1.1. Ajans Hakkında
Movida, 1990 yılında Dürin Ababay ve Visal Cumalı tarafından kurulmuştur. Movida,
İspanyolca “hareket” anlamına gelmektedir. Bir dönem Nokta’da gazetecilik yapan Dürin
Ababay, bir İspanya gezisi sırasında gördüğü La Movida hareketinden çok etkilenerek, adı
çok beğenir. Ababay, “Bir gün şirketim olursa adı, Movida olsun.” der.
Movida, İspanya’da diktatör Franco’nun devrilmesi sonucu başlayan kültür sanat
hareketinin adıdır. Ajans günümüzde de reklamcılıkta marka değer yaratıcı hareketin adı
olarak geçmesini hedeflemektedir. Movida’nın ortağı ve ajansın yaratıcı koçu Oğuzhan
Akay’dır.

14.1.2. Ajansın Yaklaşımı
Movida web sitesinde “Farklılıklarımız” adıyla aşağıda unsurları vurgulamaktadır:

Ajans çok hızlı çalıştığını vurgulamaktadır. Movida, müşterisini cirosuna göre
değil, marka büyütme heyecanına göre yönetmektedir. Yeni marka yaratma konusunda
deneyimlidir. Bu konuda örnek vakaları çoktur. (Yapı Kredi Bireysel Emeklilik - Akıllı
Adım, Fortis ve Penti böyle büyük vakalar arasındadır.) Sektörde herkes yaratıcı olmak
zorunda olduğu için bununla övünmediğini belirten ajans, farklılığını hızlı çalışma ve
zamanlamalara uyma üzerine kurmuştur.

Movida, müşteriyi iyi dinler ve anlar. Boşa kürek çekmez, çektirmez. Snob
değildir. Düzeltmelerden, seçenek üretmekten kaçınmaz. Doğru bildiği her işin arkasında
durur. Fildişi kulede oturmaz. Yenilikleri sahaya çıkar izler, gözlemler. Araştırmacı gözüyle
değil, reklamcı olarak takip eder… Trendleri okur, izler. Çoğunlukla da sezer. Markalara
akılda kalıcı hikâyeler yaratır. Tüketicinin kalbine dokunur. Bunu bazen duygulandırarak,
bazen güldürerek yapar. Markadan haz almasını sağlar. Markanın bir duruş ve kimlik sahibi
olmasını önemser.

Bulduğu fikirler 360 derecedir. Mecraya fikir aramaz. Fikri mecraya
uygular. Stratejiye değil yaratıcı stratejiye inanır. Çünkü yaratıcılığın önünü açmayan bir
stratejinin, markaya, imaj, itibar ya da para değil, sadece felsefe kazandırdığını düşünür.
Movida, büyük markalar yönetmiş olmanın güveniyle küçükleri de yetiştirir korur, büyütür.

Movida, film işinde çok deneyimli ve iddialıdır. Çok film çeken Movida,
senaryoyu yönetmenle de birlikte bir dramaturji çalışması yaparak geliştirir. Müziği etkili
kullanır. Vokalli ya da vokalsiz Movida’nın yaptığı her film müziği akılda kalır. Müşteriler,
Movida’nın dostlarıdır. Movida’nın öncelikleri dürüstlük, şeffaflık ve samimiyettir.

282


Movida, deneyimli kadrosunu sürekli değiştirmez, fırtınalı sularda da güneş
açarken de onlarla birlikte yol almaya çalışır. Ayrıca, Movida’nın dünyanın her yerinde
kampanya yapabilecek bağlantıları ve stratejik işbirlikleri bulunmaktadır.

14.1.3. Ajansın Müşterileri
Movida’nın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Penti, Gurme, Cumhuriyet
gazetesi, PayPal, Ak Faktoring, Topaz İnşaat ve Coquet Accessories

14.1.4. Ajansın Ödülleri
Movida’nın mesleki yarışmalarda kazandığı 84 ödül bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları şöyle sıralanabilir:


1994 - Kristal Elma Başarı / Elele Dergisi / TV



1994 - Challange Awards of Europe / Penti / Ambalaj



1995 - Epica / Loft Jeans / TV



1995 - Map Victorie Awards / Toprakbank / Basın



1996 - Kristal Elma / Gazete Pazar / TV



1996 - Wired Special / Penti / P.O.P



1996 - Kristal Elma / Jumbo / TV



1997 - Kristal Elma / Gazete Pazar / TV



1997 - Map Victorie Awards / Demirbank / TV



1998 - Kristal Elma / Gazete Pazar / TV



1998 - Kristal Elma Başarı / Demirbank Bireysel / TV



1998 - Kristal Elma Başarı / Demir Yatırım / TV



1999 - Map Victorie Awards / Demirbank Bireysel / Lansman



2000 - Graphis Design Annual / Movida Plus Map Tanıtım Kiti



2001 - Kristal Elma Başarı / İnsan Bilim Enstitüsü / Basın



2002 - Hürriyet İnsan Kaynakları / Cafe de Paris / Basın



2003 - Cannes Lions Genç Yaratıcılar Ödülü Türkiye Üçüncülüğü
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2004 - Kristal Elma Finalist / Yapı Kredi Emeklilik / TV



2005 - Kristal Elma Başarı / Radikal / TV



2006 - Map Victory Awards / Penti / TV



2007 - Marketingist Grand Award / Fortis


2008 - Marketing Türkiye En Beğenilen Kampanyalar Mondi / Doğuş Çay /
Penti (Birincilik) Türkiye Finans Katılım Bankası (Üçüncülük)


2009 - Marketing Türkiye En Beğenilen Kampanyalar / Penti (Birincilik)


2011 - Marketing Türkiye En Beğenilen Kampanyalar - Türkiye Finans
Katılım Bankası / Sevenhill (İkincilik) Royal Halı / Penti (Üçüncülük)


2012 - Marketing Türkiye En Beğenilen Kampanyalar - Penti (İkincilik)


2014 - Marketing Türkiye En Beğenilen Kampanyalar - Royal Halı
(Üçüncülük)

14.2. Tribal Worldwide İstanbul
Tribal Worldwide İstanbul, web sitesinde, verdiği hizmetleri, müşterileri ve iletişime
yaklaşımını aşağıdaki gibi açıklamaktadır (tribalistanbul.com, 2015):

14.2.1. Ajans Hakkında
Web sitesinde kendisini “yeni zamanların reklam ajansı” olarak tanımlayan Tribal
Worldwide İstanbul, Dünyanın en büyük reklam ajansı networklerinden biri olan DDB
Grubu’na bağlı Tribal Worldwide’ın İstanbul şubesi olarak hizmet vermektedir.
2013 yılında, Türkiye’nin en büyük dijital ajanslarından biriyken, Cannes Lions’ta
dünya üçüncülüğüne kadar yükselmiş DDB&Co ile güç birliği yapmıştır. Ajansın kurucu
ortakları Hakan Birgül ve Başar Bellisan’dır. Arda Erdik, Ajansın Yaratıcı Yönetmeni; Ömür
Kula Çapan ise Genel Müdürü olarak ekipte yer almıştır.
Bugün, Türkiye’de geleneksel, dijital ve sosyal medya reklamcılığını tek çatı altında
toplayan ve aynı zamanda teknoloji üreten birkaç ajanstan biridir. Ajans yaptığı işleri
aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
İnsanlarla markalar arasında ilişkiler tasarlıyor, bağlar yaratıyoruz.
İnsanlarla markaların bir araya geldiği her yerde…
Televizyonda, dijitalde, sosyal medyada, açık havada, basında, mobilde, hatta ürünün kendisinde…
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14.2.2. Ajansın Yapılanması
Tribal Worldwide İstanbul’da, geleneksel ve dijital reklamcılık konusunda deneyimli
uzmanların bir araya gelmesiyle oluşan 50 kişilik bir ekip yer almaktadır. Ajansın
organizasyonel yapısında faaliyet gösteren aşağıdaki 8 bölüm yer almaktadır:


Yaratıcı Bölüm



Müşteri İlişkileri Bölümü



Proje Yönetimi Bölümü



Stratejik Planlama Bölümü



Sosyal Medya Bölümü



Yazılım Bölümü



Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı Bölümü



Prodüksiyon Bölümü.

14.2.3. Ajansın Müşterileri
Tribal Worldwide İstanbul’ın müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Aksa, Audi,
Beko, Porland, Toblerone, Vodafone, Vodafone Arena, Pepsi, Bentley ve Doğuş Grubu…

14.3. Lowe İstanbul
Lowe İstanbul, web sitesinde, verdiği hizmetleri, müşterileri ve iletişime yaklaşımını
aşağıdaki gibi açıklamaktadır (loweistanbul.com, 2015):

14.3.1. Ajansın Tarihçesi
Lowe İstanbul, 1944 yılında kurulan Grafika ile 1975’te kurulan Ajans Ada arasındaki
bir dizi birleşmenin sonucu olarak kurulmuş bir ajanstır. Daha sonra Lintas adını alan Grafika,
ülkemizin en saygın ajanslarından biridir. Daha sonra Lowe adını alan Ajans Ada ise,
ülkemizin reklam sektörü için devrimsel bir okul olmuş önemli bir ajanstır.
Lowe ve Lintas’ın küresel birleşmesinden sonra, Lowe Lintas adı 2001 yılında Lowe
olarak sadeleştirilmiştir. Bu iki ajans, Türk reklamcılık sektöründeki tüm süreçlere tanıklık
etmiştir.
50 yıllık tecrübesini küresel dinamizmle birleştiren Lowe İstanbul, 30 yıldır
Türkiye’nin en büyük 10 ajansı arasında yer almaktadır. Ajans, markalara verdiği hizmette
tutkuyla yaptığı işi, “Çok Etkili Yaratıcılık” olarak tanımlamaktadır. Sektöründe lider ve
piyasada efsane hâline gelmiş global ve yerel markalarla çalışan Lowe İstanbul, bu markaların
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iletişim ortağı gibi hareket etmektedir. Ajans, mevcut müşterilerinin yarısından fazlasıyla 10
yıldan fazla süre çalışmaktadır.
Ajans, küresel ve yerel olanı, küresel gücü ve yerel esnekliğini birleştirerek yaratıcı
çözümler sunduğunu iddia etmektedir. Sokaktan beslenen ajans, yaratıcı fikirlerini günlük
yaşamın tam ortasından geliştirmektedir. Ajans şimdiye kadar 207 Kristal Elma, 9 Kırmızı, 6
Effie, 2 Mediacat Açıkhava, 3 Mediacat Fellis ödülü kazanmıştır.

14.3.2. Ajansın Ağı
Lowe İstanbul’un da bağlı olduğu The Mullen Lowe Group Network, 3 ayrı şirketten
oluşan bütünleşik iletişim grubudur. Bu şirketler şöyle sıralanabilir.
Mullen Lowe: Çok ciddi girişimci geçmişine sahip bütünleşik pazarlama ağıdır.
Mullen Lowe dünya üzerinden 65 farklı pazarda faaliyet göstermektedir.
Lowe Profero: küresel bütünleşik dijital pazarlama alanında çalışan tam hizmet
ajansıdır. Dünya üzerinde 600’ün üzerinde çalışanı bulunan ve 12 ayrı ofiste faaliyet gösteren
bir ajanstır. Yaratıcı çalışmalar, medya, teknoloji, kullanıcı deneyimi, strateji, tasarım ve
prodüksiyon alanlarında hizmet vermektedir.
Lowe Open: Davranış yönelimli aktivasyon ajansıdır. Alışverişçiye yönelik, dijital ve
doğrudan pazarlama faaliyetlerinin aynı potada buluştuğu bir yapılanmaya sahiptir. Merkezi
Londra’da olan ajans, dünya üzerinde 10 ülkede faaliyet göstermektedir.

14.3.3. Ajansın Müşterileri
Lowe İstanbul’un müşterilerinden bazıları şöyle sıralanabilir: Türk Kızılayı, DeFacto,
Tüpraş, D-Smart, Seat, Anadolu Jet, Omo, Rinso, Wingo, Cif, Domestos, Sana, Calvé ve
Becel ve Magnum…
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Uygulamalar

287

Uygulama Soruları

288

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de faaliyet gösteren reklam ajanslarından Movida, Tribal
Worldwide İstanbul ve Lowe İstanbul’un tarihçeleri, verdiği hizmetler, müşterileri, ekipleri ve
iletişime yaklaşımları anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Movida reklam ajansı hangi yıl kurulmuştur?

a)

1960

b)

1980

c)

1990

d)

2000

e)

2005

2)

Movida reklam ajansının adını aldığı “Movida” nedir?

a)

Paris’te bir sokağın adı

b)
İspanya’da diktatör Franco’nun devrilmesi sonucu başlayan kültür sanat
hareketinin adı
c)

İspanyolca’da bereket anlamına gelen bir sözcük

d)

Orta Çağ Avrupası’nda eğlence zamanları masaların üzerine serilen örtü

e)

İngilizlerin ünlü edebiyat hareketinin adı

3)

Movida reklam ajansıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Müşteriyi iyi dinler ve anlar.

b)

Müşterisini cirosuna göre değil, marka büyütme heyecanına göre yönetir.

c)

Sadece belli bir müşteri tipine hizmet verir.

d)

Doğru bildiği her işin arkasında durur.

e)

Fildişi kulede oturmaz.
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4)

Tribal Worldwide İstanbul hangi gruba bağlıdır?

a)

DDB Grubu

b)

Doğuş Grubu

c)

Sabancı Grubu

d)

ITT Grubu

e)

IAA Grubu

5)
Deneyimli, reklamcılar Arda Erdik ve Ömür Kula Çapan’ın Tribal Worldwide
İstanbul’daki unvanları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
a)

Sanat Yönetmeni – Ajans Başkanı

b)

Sanat Yönetmeni – Genel Müdür Yardımcısı

c)

Reklam Yazarı - Prodüktör

d)

Reklam Direktörü – Strateji Başkanı

e)

Yaratıcı Yönetmen - Genel Müdür

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Tribal Worldwide İstanbul’un yapılanmasına dâhil

a)

Müşteri İlişkileri Bölümü

b)

Yaratıcı Bölüm

c)

Pazar Geliştirme Bölümü

d)

Stratejik Planlama Bölümü

e)

Yazılım Bölümü

7)

Lowe İstanbul markalara verdiği hizmette yaptığı işi nasıl tanımlamaktadır?

a)

“Etkin Yaratıcılık”

b)

“Çok Etkili Gözlem”

c)

“Üst Düzey Yaratıcılık”

d)

“Yaratıcılık”

e)

“Çok Etkili Yaratıcılık”
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8)
Lowe İstanbul’un da bağlı olduğu The Mullen Lowe Group Network’ü
oluşturan şirketlerden biri olan “Lowe Profero” nedir?
a)

Bütünleşik pazarlama alanında çalışan yönetim danışmanlığı şirketidir.

b)

Küresel bütünleşik dijital pazarlama yazılımları üreten teknoloji şirketidir.

c)

Küresel dijital iletişiminde çalışan butik ajanstır.

d)

Küresel bütünleşik dijital pazarlama alanında çalışan tam hizmet ajansıdır.

e)

Mobil pazarlama alanında çalışan uzmanlardan kurulu ağdır.

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Movida reklam ajansının kazandığı ödüllerden biri

a)

Kristal Elma

b)

Map Victorie Awards

c)

Graphis Design Annual

d)

Effie

e)

Cannes Lions Genç Yaratıcılar Ödülü

10)
Aşağıdakilerden hangisi, Tribal Worldwide İstanbul’da faaliyet gösteren
bölümlerden biridir?
a)

Müşteri Memnuniyeti Bölümü

b)

İş ve Pazar Geliştirme Bölümü

c)

Etkinlik Yönetimi Bölümü

d)

Sayfa Tasarımı Bölümü

e)

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Bölümü

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)c, 4)a, 5)e, 6)c, 7)e, 8)d, 9)d, 10)e
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