
 

 

ABD Dijital Reklam Yatırımları 2015'in İlk Yarısında 

%19 Artarak 27.5 Milyar $'a Ulaştı 

 

Mobil Reklam Yatırımları %54 Artışla, Toplamdan Aldığı Payı %30'a Yükseltti 

Dijital Video Yatırımları 2014'ün Aynı Dönemine Göre %35 Arttı 
 

NEW YORK, NY (Ekim 2015) —  IAB ABD ve PwC ABD tarafından hazırlanan IAB Internet 

Reklam Yatırımları Raporu'na göre, ABD İnternet reklam yatırımları 2015'in ilk yarısında 27.5 

Milyar $'a ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 23,1 Milyar $ olan yatırımların 

%19 arttığını gösteriyor. 

 

2014'ün ilk çeyreğinde 11,7 milyar $ olan internet reklam yatırımları bu yıl aynı dönemde 

%22,5 artışla 14,3 milyar $'a ulaşarak, 2015'in ilk yarıyıl yatırımlarının da etkili büyümesine 

ivme kazandırmış oldu. Bu artış aynı zamanda 2015 ilk çeyrek yatırımlarının da %8,5 

büyüdüğünü ortaya koyuyor. 

 

Raporda öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde: 

- 2014'ün ilk yarısında 5,3 milyar $ olan Mobil yatırımlar, %54 artışla 2015'in ilk 6 ayında 8,2 

milyar $'a ulaştı. 

- Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam internet reklam yatırımlarının %23'ünü temsil eden 

Mobil, bu yıl bu oranı %30'a yükseltti. 

- Display bazlı reklamcılığın bir parçası olan dijital video reklam yatırımları %35 artışla, 

2014'ün ilk 6 ayında 1,5 milyar $ değerindeyken bu yılın ilk yarısında 2 milyar $'a ulaştı. 

- Arama motoru reklam yatırımları 2014'in ilk yarısında 9 milyar $ iken,  bu yılın aynı 

döneminde %11 artışla 10 milyar $'a yükselerek çift haneli rakamlara ulaşmış oldu. 

- Sosyal platformlar, sosyal ağlar, sosyal oyun siteleri ve aplikasyonlardaki reklamları 

kapsayan sosyal medya reklam yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre %51 artış 

göstererek 2,9 milyar $'dan 4,4 milyar $'a yükseldi. 

- En fazla yatırım yapılan üç sektör sırasıyla; perakende (%48), finansal hizmetler (%22) ve 

otomotiv (%13) olarak gerçekleşti. 

- Display bazlı reklam yatırımları %5 artışla 6,5 milyar $'dan 6,8 milyar $'a ulaşarak, toplam 

dijital reklam yatırımlarının %25'ini temsil etmeye başladı. 

 

IAB ABD Başkanı Randall Rothenberg araştırma ile ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: 

“Reklamverenler, hedef kitleleriyle dijital ekranlar üzerinden etkileşim kurmaya daha fazla 

önem vermeye başladı.” Rothenberg sözlerini “ İçerik; mobilde, videoda, ve masaüstünde 

tüketicilerin dikkatini çekmek için en büyük etmen.” 

 

Rapor hakkında yorumda bulunan PwC ABD ortaklarından David Silverman, raporla ilgili 

olarak: “Tüketici davranışlarında önemli bir kaymaya şahit oluyoruz: tüketiciler artık her 

zaman online durumda. Bunun sonuncunda da, sosyal medyanın, mobil ve video sayesinde 

dijitalin büyümesinde büyük bir katkı sağladığını görüyoruz.” yorumunda bulundu. 



 
 

 

IAB ABD Araştırma, Analytics ve Ölçümleme'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 

Sherrill Mane ise araştırma için şu sözleri paylaştı: “İnternet reklam yatırımları, 

reklamverenlerin tüketicilere ulaşmak için birçok yeni yönteme yatırım yapmaya devam 

etmelerinin etkisiyle daha çok artış gösteriyor. Tüketiciler mecralarını ve satın alma 

alışkanlıklarını hızlı bir şekilde değiştirerek dijital medyayı ve mobil cihazları günlük 

hayatlarının vazgeçilmez birer parçası haline getirdi.” 

 

2014 İlk Yarı – 2015 İlk Yarı ABD Dijital Reklam Yatırımları Karşılaştırması 

 2014 
İlk Yarı 

2015 
İlk Yarı 

  % $ % $ 
Reklam Yatırımları         
Arama Motoru % 39 9,081 $ % 37 10,051 $ 
İlan sayfaları % 6 1,307 $ % 5 1,490 $ 
Doğrudan Pazarlama (Lead Generation) % 4 911 $ % 3 931 $ 
Mobil  % 23 5,333 $ % 30 8,230 $ 
Display-Reklam Yatırımları     
    - Video Reklam Yatırımları % 6 1,481 $ % 7 1,992 $ 
    - Gösterim ya da tıklama bazlı reklamlar % 17 3,917 $ % 14 3,751 $ 
    - Sponsorluklar % 2 366 $ % 1 350 $ 
    - Rich media % 3 694 $ % 2 686 $ 
        Toplam Display reklam yatırımları  % 28 6,459 $ % 25 6,779 $ 
      
Yatırımlar (Fiyat modelleri)     
Etkileşim bazlı % 34 7,848 $ % 32 8,901 $ 
Performans- bazlı % 65 14,988 $ % 66 18,098 $ 
Hibrit % 1 255 $ % 2 482 $ 
*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. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: www.iab.com/internetadrevenue. 

http://www.iab.com/internetadrevenue

