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ABD Dijital Reklam Yatırımları 2014’te %16 Büyüyerek 49.5 

Milyar $’a Ulaştı 

Mobil reklam yatırımları %76 artışla 12,5 milyar $’a ulaşırken, dijital video 

reklam yatırımları %17 artışla 3,3 milyar $’ı buldu.  

IAB ABD ve PwC ABD’nin yayınladığı rapora göre, 2013 yılında 42,8 milyar $ olan dijital 

reklam yatırımları 2014’te bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 49,5 milyar $’a ulaştı. 

Böylece ABD dijital reklam endüstrisi rakamlarla 5 yıl üst üste çift haneli rakamlarla 

büyümesini sürdürmüş oldu.   

2014’ün son çeyreğinde %17 artış göstererek 12,1 milyar $’dan 14,2 milyar $’a yükseldi. 

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle: 

- Mobil reklam yatırımları 2013’te 7,1 milyar $ iken 2014’te %76 büyümeyle 12.5 milyar 

$’ı gördü. Böylece geçtiğimiz yıl toplam dijital reklam yatırımlarının %17’sini oluşturan 

mobil, 2014’te toplamın %25’ini oluşturdu.  

- Display reklam yatırımlarının bir bileşeni olan dijital video, 2014 yılında 3,3 milyar $’lık 

bir ciro elde etti. 2013’ü 2,8 milyar $’la tamamlayan video geçtiğimiz yılı %17 artmış 

oldu.  

- 2013’ü 4.5 milyar $’la tamamlayan sosyal medya reklam yatırımları %57 artışla 7 

milyar $’a ulaştı. 

- Arama motoru reklam yatırımları %3 büyümeyle 18,4 milyar $’dan 19 milyar $’a ulaştı.  

- Display reklam yatırımları toplamı 2013’te 12,8 milyar $’an %5 artışla 2014’ü 13,5 

milyar $’la tamamladı. Böylece toplam dijital reklam yatırımlarının %27’sini oluşturmuş 

oldu. 

- 2014 dijital reklam yatırımlarına sektörel bazda bakıldığında ilk üçteki kategorilerin 

sıraları ve oranlarının değişmediği görüldü. Bu sene yine perakende markaları %21’lik 

payla en büyük kategori olma özelliğini korurken, perakendeyi sırasıyla finans (%13) 

ve otomotiv (%12) sektörleri takip etti. 

 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan IAB ABD Başkanı Randall Rothenberg: “Bu rakamlar 

reklamverenlerin, tüketicilerin günlük hayatlarında giderek daha fazla yer tutan mobile 

yöneldiğini gösteriyor. Dijital videonun da çift haneli rakamlarla büyümesi de bu anlamda bir 

sürpriz olmadı” dedi.  

 

PwC Yönetici Ortağı David Silverman: “Mobil reklamcılıktaki çift haneli büyüme, tüketicilerin 

masaüstünden mobil cihazlara geçmesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal 



 

medyadaki önemli büyüme de önemli bir mobil aktivite olarak, tüketicilerin online geçirdikleri 

süredeki, dolayısıyla da reklam yatırımlarındaki artışı tetikliyor.” sözleriyle dijital reklam 

yatırımlarındaki büyümeyi değerlendirdi.  

 

IAB ABD, Araştırma, Analytics ve Ölçümlemeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 

Sherrill Mane ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “İnteraktif pazarlama önemli bir yatırım 

büyümesine şahit oldu. Bu büyüme tüketiciyi satın almaya yönlendirmede yenilikçi 

formatların ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.” 

 

2013-2014 ABD Dijital Reklam Yatırımları Karşılaştırması 

 2013 
Toplam  

2014 
Toplam 

  % $ % $ 
Reklam Yatırımları         
Arama Motoru 43% $18,365 38% $18,955 
İlan sayfaları 6% $2,597 5% $2,690 
Doğrudan Pazarlama (Lead Generation) 4% $1,749 4% $1,866 
E-posta* 0% $165   n/a* 
          
Mobil 17% $7,084 25% $12,453 
          
Display-Reklam Yatırımları         
    - Video Reklam Yatırımları 7% $2,784 7% $3,254 
    - Gösterim ya da tıklama bazlı reklamlar 19% $7,943 16% $8,049 
    - Sponsorluklar 2% $766 2% $774 
    - Rich media 3% $1,328 3% $1,410 
        Toplam Display reklam yatırımları  30% $12,821 27% $13,487 
          
Yatırımlar (Fiyat modelleri)         
Etkileşim bazlı 33% $14,297 33% $16,506 
Performans- bazlı 65% $27,788 66% $32,434 
Hibrit 2% $696 1% $511 
*Eposta, 2014 itibariyle reklam yatırımı formatı olarak raporda yer 
almamaktadır. 

 

IAB Internet Reklam Yatırımları Raporu, IAB sponsorluğunda PwC Yeni Medya Grubu tarafından 

bağımsız olarak yürütülmektedir. Sonuçlar İnternet üzerinde reklam satışı yapan şirketlerden sağlanan 

verinin derlenmesiyle elde edildiği için, interaktif reklamcılık yatırımlarının en kesin ölçümü olarak 

kabul edilmektedir.  

Çalışma; Web sitelerinden, online ticari hizmetlerden, ücretsiz e-mail sağlayıcılardan ve online reklam 

satışı yapan bütün diğer şirketlerden gelen online reklamcılık yatırımları verilerini içermektedir. Rapor 

yarı-yıl ve yıl toplamı olmak üzere senede 2 kere yayınlanmaktadır. Ek olarak ilk çeyrek ve üçüncü 

çeyrek tahminleri de ilgili dönemlerde yayınlanmaktadır. PwC yayınladığı bilginin denetimini 

yapmamakla beraber, bilgi ile ilgili olarak herhangi bir görüş ya da teminat bildirmemektedir.  

Basın bülteninin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.  Raporun tamamına ve önceki yıllara ilişkin 

raporlara bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-

conducted-by-pricewaterhousecoopers-pwc/    

http://www.iab.com/news/u-s-internet-ad-revenues-reach-record-breaking-49-5-billion-in-2014-a-16-increase-over-landmark-2013-numbers-marking-fifth-year-in-a-row-of-double-digit-growth-for-the-industry/
http://www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-conducted-by-pricewaterhousecoopers-pwc/
http://www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-conducted-by-pricewaterhousecoopers-pwc/

