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Alıcılar için 
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Doğrudan 
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Programatik Doğrudan, dijital reklamcılığın en 

hızlı büyüyen alanlarından biridir. Sadece ABD'de, 

programatik olarak harcanan her iki dolardan biri 

şu anda doğrudan sunulan anlaşma üzerinden 

yayınlanmaktadır1. Bu yeni yaklaşım, geleneksel 

rezervasyonlardaki kontrol olanağını sunarken aynı 

zamanda programatik satın almanın getirdiği verimlilik, 

hedefleme ve erişim imkanını sağladığından, hem 

alıcılar hem de satıcılar tarafından benimsenmiştir. 

Doğrudan sunulan anlaşmaların yaygın bir şekilde 

benimsenmesine rağmen, alıcılardan kampanyaları 

için Programatik Doğrudan'ı en etkili şekilde nasıl 

kullanacakları konusunda sorular almaya devam 

ediyoruz. Örneğin, farklı senaryolarda hangi anlaşma 

türünün uygun olacağını öğrenmek istiyorlar.  

Bu rehber, Programatik Doğrudan'ı anlaşılır bir şekilde 

tanımlamak ve temel anlaşma türlerini açıklamak 

üzere tasarlanmıştır. Böylece, kampanyalarınız için en 

iyi yaklaşımı güvenle seçebilirsiniz.

 ¹ eMarketer, Oct 2015
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Programatik Doğrudan, dijital reklamcılıkta alıcılar ve 
satıcıların birbiriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur. 
Yayıncılar için Programatik Doğrudan, sitelerindeki 
veya uygulamalarındaki belirli envanterin (benzersiz 
biçimler, temalar, kitleler ve alt siteler) bir arada 
paketlenmesini ve programatik bir şekilde satın 
alınması için küresel pazarlamacılar topluluğuna 
sunulmasına olanak tanır. 

Pazarlamacılar için Programatik Doğrudan, 
DoubleClick Bid Manager gibi bir talep tarafı 
platformu (TTP) aracılığıyla doğrudan yayıncılardan 
premium envanter satın alarak hedef kitlelerine 
ulaşabilmelerini sağlar. 

Örneğin, bir spor yayıncısı, sitesinin yoga bölümlerini, 
yoga tutkunlarına ulaşmak isteyen alıcılara satmak 
üzere paketleyebilir. Sonra, beslenmeyle ilgili ürünleri 
için reklamveren bir şirket yoga tutkunlarına ulaşmak 
istediğinde, bu bölümlerdeki reklamları satın almayla 
ilgilenebilir. Ancak, reklamverenin ürünü kadınlara 
yönelikse ve kampanyanın yalnızca Kanada'da 
yayınlanması amaçlanmışsa hedeflemeyi sağlaması 
ve kitle erişimini kontrol etmesi için Programatik 
Doğrudan'ın kullanılması gerekir.

Programatik Doğrudan nedir?
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Programatik 
Doğrudan'ın geleneksel 
rezervasyonlardan ve 
herkesin katılabileceği açık 
artırmalardan farkı nedir?
Yayıncılar envanterlerini paketleyip satış için kullanılabilir 
hale getirirlerken, bunu her biri kendi özelliklerine sahip 
çeşitli anlaşma türlerinden birini kullanarak yaparlar. 

Alıcı olarak, yayıncının envanterini satabileceği farklı 
yolları net bir şekilde anlamanız önemlidir. Böylece, 
kampanyalarınız için en iyi yaklaşımı güvenle seçebilirsiniz.
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Dijital Reklamcılık Satın Alma Anlaşması Türleri

PROGRAMATIK DOĞRUDAN

Herkesin 
Katılabileceği  
Açık Artırma
Rekabet içinde 
yüzlerce alıcı

Özel Açık Artırma

En düşük fiyata 
anlaşma.

Yalnızca davetlilerin 
katıldığı açık artırma.

Garantili olmayan 
hacim.

Tercih Edilen 
Anlaşma

Sabit fiyat. 

Bire bir anlaşmalar.

Garantili olmayan 
hacim.

Garantili  
Anlaşma

Sabit fiyat. 

Bire bir anlaşmalar.

Guaranteed  
volumes.

Geleneksel  

Etiket Tabanlı

Gelekneksel 
Rezervasyon.
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Yayıncılar genellikle farklı envanter türleri için farklı satış 
stratejileri kullanırlar. Yayıncı, en değerli içeriğiyle birlikte 
görünen reklamlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak 
ister. Örneğin yayıncı, önemli içeriklerinin bulunduğu ana 
sayfa gibi son derece özel envanterleri genellikle, gösterim 
sayısı, tarih aralığı ve fiyat konusunda anlaşarak alıcılara 
doğrudan satar. 

Yelpazenin diğer ucunda, yayıncılar satılmayan envantere 
sahip olabilir. Yayıncılar bu envanteri satabilmek amacıyla, 
görüntülenecek reklamlar üzerindeki kontrollerin 
bir kısmından feragat etmeyi kabul edebilir. Buna 
benzer durumlarda, yayıncılar bu envanteri, binlerce 
reklamverenin teklif vermesi için DoubleClick Ad 
Exchange gibi satış tarafı platformu (STP) kullanarak 
herkesin katılabileceği bir açık artırmada satışa sunar.

Üç temel anlaşma türünden oluşan Programatik 
Doğrudan, geleneksel rezervasyonlar ile herkesin 
katılabileceği açık artırmalar arasında bir yerde bulunur.
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Farklı Programatik 
Doğrudan anlaşma 
türleri nelerdir?

Geleneksel rezervasyona benzeyen Garantili 
Anlaşmalar, sabit sayıda gösterimi sabit bir fiyata 
rezerve etmenize olanak tanır. Bununla birlikte, Garantili 
seçeneği, DoubleClick Bid Manager'daki medyanızın 
tamamını birleştirebilme avantajını sağlayarak hem 
rezervasyonunuzda hem de programatik satın 
almalarınızda reklam öğelerini segmentlere ayırmanıza, 
hedeflemenize ve özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, 
Garantili Anlaşmalar, rezerve edilmiş ve programatik 
satın almalarınızı kapsayacak şekilde, ileri düzey sıklık 
sınırına benzersiz bir erişim sağlar. Pazarlamacılar, yayıncı 
DoubleClick for Publishers kullanıyorsa Programatik 
Garantili üzerinden Garantili Anlaşmalar özelliğini 
çalıştırabilir. Diğer durumlarda etiketleri kullanarak 
çalıştırabilirler.

Garantili Anlaşma 
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Tercih Edilen Anlaşma, bir reklam gösterimine teklif 
verilip verilmeyeceğini ve reklam gösteriminin satın 
alınıp alınmayacağını belirlemek için kitle verilerinizi 
kullanarak daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur. 
Tercih Edilen Anlaşmalar kullanıldığında gösterimler 
garanti edilmez, ancak herhangi bir satın alma 
taahhüdü vermeden öncelik ve envantere özel erişim 
alırsınız.

Özel Açık Artırmalar en çok, Herkesin Katılabileceği 
Açık Artırmalara benzer, ancak gösterimler için binlerce 
alıcıyla rekabet etmek yerine, Özel Açık Artırmalar 
genellikle yayıncının inisiyatifine göre seçilmiş bir 
alıcı grubu ile sınırlıdır. Özel Açık Artırmalar, Herkesin 
Katılabileceği Açık Artırmalar'dan daha yüksek 
önceliğe sahip olabilir ve size, genel olarak kullanıma 
sunulmadan önce envantere erişim imkanı sağlayabilir. 

Tercih Edilen Anlaşma Özel Açık Artırma
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Bir Programatik 
Doğrudan anlaşma 
özelliğini ne zaman 
kullanmalıyım? 
Programatik satın almanın verimliliği, hedefleme 
olanağı ve erişimine sahip geleneksel rezervasyon 
kontrolü arıyorsanız, Programatik Doğrudan anlaşma 
seçeneğini kullanmayı düşünmelisiniz.

Alıcıların yayıncı iş ortaklarıyla yapacakları işlemleri, 
etiket paylaşımını ve kampanya optimizasyonunu 
manuel olarak gerçekleştirdiği geleneksel 
rezervasyon satın alma seçeneğinden farklı olarak 
Programatik Doğrudan, bu adımlarla alıcılar adına 
otomatik olarak ilgilenir. Bu, sizin için şu anlama gelir: Hassasiyet

Kampanyalarınızı kitle, coğrafya, zaman, dil, sıklık ve 

ilerleme hızı kontrolleriyle özelleştirin.

Verimlilik

Sorunsuz yapılan trafik işlemleri, daha hızlı yürütme, 

daha az manuel iş yükü, daha fazla şeffaflık ve daha iyi 

sorun giderme araçları ile kampanya sürecinin tamamı 

basitleştirilir.

Performans 

Erişim ve sıklık, medya satın almalarının bir araçta 

birleştirilip yönetilebilmesiyle kampanya YG'lerini 

optimize eder.
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Kalite

Alıcılar, programatik işlemle hedefleme ve 

verimlilik avantajlarından yararlanırken benzersiz 

envantere öncelikli erişimi de elde ederler.

Kontrol

Pazarlamacıların reklamlarının çok geniş bir 

yayıncı envanteri ağında görünebildiği geleneksel 

programlı reklamcılıktan farklı olarak, Programatik 

Doğrudan, alıcıların kampanya planlama süreci 

sırasında medyalarının nerede yayınlanacağını 

seçmelerine olanak tanır.

Herkesin katılabileceği açık artırmalarda geleneksel programlı satın almayla karşılaştırıldığında 
Programatik Doğrudan ayrıca şunları da sunar: 

Diğer tüm medya satın almalarıyla karşılaştırıldığında Programatik Doğrudan, mükemmel medya planını 
bulmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olabilir. DoubleClick Bid Manager'daki Pazar Yeri, programatik 
kampanyalarınız için en popüler yayıncılardaki her tür premium envanteri keşfedebileceğiniz, satın 
alabileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir alışveriş vitrinidir.
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Hangi anlaşma türünü ne zaman kullanmalıyım?

Örnek: Global Media - Medya ajansı

Global Media, spor ürünleri satan müşterisini temsil ediyor ve bu 

markanın, yaklaşan Olimpiyat oyunlarıyla anılmasını istiyor. Müşterisinin 

Olimpiyatlar ile bir çağrışım ilişkisi kurmasına yardımcı olmak amacıyla 

Global Media, müşterisinin kampanyası için popüler bir spor web sitesini 

hedeflemektedir. Olimpiyatlar süresince Global Media, Olimpiyatlar 

ile ilgili tüm içerikte 25 milyon gösterim yayınlamak istemektedir. 

Programatik Garantili, Global Media'nın bu yüksek değerli envantere 

erişim sağlamasına ve müşterisinin Olimpiyatlar'la ilgili tüm içerikte önde 

ve ortada olmasını garanti etmesine olanak tanır. 

Garantili Anlaşmalar

Garantili Anlaşmalar, bir yayıncının en özel 
envanterine erişebilmeniz sağlarken, kampanyanızın 
gösterileceğini bilmenin rahatlığını sunar. 

Bir yayıncının en popüler envanterini belirli bir tarih 

aralığı boyunca, üzerinde anlaşmaya varılan bir 

bütçe karşılığında güvenceye almak isterseniz bu 

anlaşma türünü seçin.
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Tercih Edilen Anlaşma

Kampanyanızın sabit gösterim gereksinimleri yoksa 
Tercih Edilen Anlaşmalar, size önceden taahhütte 
bulunmadan yalnızca gereksinimlerinizi karşılayan 
envanteri satın alma esnekliği sağlar.

Esnekliği olan ve gösterimlerin garanti edilmesi 

gerekmeyen bir kampanyanın, yalnızca hedef kitleye 

ulaştığından emin olmak istiyorsanız bu anlaşma 

türünü seçin.

Örnek: Insure Co. - Sigorta şirketi

Insure Co., büyük şehirlerde yaşayan 35-44 yaş arası erkeklerin daha 

fazla kaydolmasını istemektedir ve bu demografik gruba erişmek için 

özel olarak tasarlanmış bir kampanya oluşturur. Insure Co. medya 

planlama sürecine başlarken, hedef kitlesine ulaştığından emin 

olmak ister ve bunu yapmak için medyasını bir veya daha fazla sitede 

harcamaya isteklidir. Insure Co., kampanyalarını tamamlayan popüler 

bir otomotiv web sitesi belirler, ancak ne yazık ki web sitesi kitlesinin 

yalnızca küçük bir kısmı Insure Co’nun hedef aralığındadır. Insure Co., 

otomotiv sitesinde yalnızca hedef kitlesine ulaşan gösterimleri satın 

alma esnekliği için Tercih Edilen Anlaşmalar'a döner ve medya planının 

kalan bütçesini, diğer hedeflerdeki hedef kitlesine ulaşmak için kullanır.



Özel Açık Artırma

Özel Açık Artırmalar, genellikle yaygın olarak kullanıma 
sunulmadan önce premium envanter paketlerine özel bir 
şekilde erişebilmenizi sağlar.

Öncelikli envanter paketlerine erişmek veya 

envanterin yayıncı tarafından Herkesin 

Katılabileceği Açık Artırma'da tüm alıcıların 

kullanımına sunulmasından önce erişim sağlamak 

için bu anlaşma türünü seçin.

Örnek: eData - BT şirketi

Büyük bir BT şirketi olan eData, yeni video kampanyasıyla potansiyel 

kurumsal müşterilerine ulaşmak istemektedir, ancak medya bütçesi 

sınırlıdır.  eData'nın son derece saygın bir BT şirketi olduğunu bilen 

popüler bir haber sitesi, premium video içeriği genel olarak kullanıma 

sunmadan önce eData'nın teklif vermesine olanak tanımak ister ve 

eData'yı Özel Açık Artırma'ya katılmaya davet eder. Haber sitesinin 

video içeriği, kampanyalarına çok uygun olduğundan eData bu teklifi 

hemen değerlendirmek ve envanteri ilk satın alma fırsatına sahip 

olmak ister. eData, bütçesine uygun fiyatlarla envanter için teklif verir. 
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Nasıl başlayabilirim?
Programatik Doğrudan anlaşmasını üç basit adımda kullanmaya başlayabilirsiniz:

DoubleClick Bid Manager'daki 
Pazar Yeri'ne göz atın.  

DoubleClick Bid Manager'daki Pazar 
Yeri ile çok uygun premium envanterler 
keşfedin. Pazar Yeri, anlaşmalarda 
yayıncıya, biçime, coğrafyaya, kitleye, 
temaya ve daha birçok ölçüte 
göre arama yapabilmenizi sağlar. 
Programatik Garantili, Tercih Edilen 
Anlaşmalar ve Özel Açık Artırmalar 
dahil, tüm Programatik Doğrudan 
anlaşmalarını burada bulabilirsiniz.

Medya gereksinimlerinizi 
inceleyin ve doğru anlaşma 
türünü seçin. 

Pazarlama hedeflerinize bağlı olarak, 
garantili gösterimler veya yalnızca 
hedefleme gereksinimlerinizi karşılayan 
envanteri satın almak isteyebilirsiniz. 
Kampanyanız için hangi Programatik 
Doğrudan anlaşma türünün uygun 
olduğunu belirlemenize yardımcı 
olması için bu rehberi kullanın. 

Medya satın almanızı tamamlayın. 
 

Kampanyanız için doğru envanteri ve 
anlaşma türünü tanımladıktan sonra 
son adım, yayıncı iş ortağınızla şartlar 
konusunda anlaşmaya varmaktır. Pazar 
Yeri, tüm anlaşma görüşmelerinin 
kaydını tutar. Böylece, iletişimleriniz 
düzenli ve kolayca erişebileceğiniz 
durumda olur. Bir anlaşmaya vardıktan 
sonra, yeni anlaşmanız otomatik olarak 
Pazar Yeri envanter kitaplığınıza eklenir 
ve Bid Manager'da işlemi yapılan tüm 
anlaşmalarınız tek bir görünüm olarak 
sağlanır.

1. 2. 3. 
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