
 
 

Mobil, İlk Defa ABD İnternet Reklam Yatırımlarının Yarısından Fazlasını 

Ulaştı. Toplam Dijital Reklam Yatırımları 2016 Yılında 72,5 Milyar Doları 

Buldu 

2016 IAB Internet Reklam Yatırımları Raporu’na göre, Mobil reklam yatırımları 36,6 Milyar 

Dolar seviyesine yükselirken, Dijital video 9,1 Milyar Dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. 

 
IAB (Interactive Advertising Bureau) ABD, PwC ABD tarafından hazırlanan IAB ABD Internet 
Reklam Yatırımları Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, geçen yıl reklamverenler tarafından 
harcanan 72,5 milyar $’ın yarısından fazlasını (%51) Mobil reklam yatırımları oluşturdu. 2015 
yılında, 59,6 milyar $ olan Dijital Reklam Yatırımları %22’lik bir büyüme kaydetti. Mobil, geçen 
yıla oranla %77’lik artış göstererek 20,7 milyar $’dan, 36,6 milyar $’a yükseldi. 
 

Raporda öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde: 

 2015 yılını 5,9 milyar $ ile tamamlayan Dijital Video reklam yatırımları, 

%53 artış göstererek, 2016 senesinde 9,1 milyar $ seviyesiyle rekor kırdı. 

 Mobil cihazlarda video geliri, önceki yıla oranla %145 artışla 4,2 milyar $’a 

ulaştı. 

 Sosyal Medya Reklamları, %50’den fazla artış göstererek, 2015’de 10,9 

milyar $’dan 16,3 milyar $’a ulaştı. 

 Arama motoru reklam yatırımları, 2015’de 29,5 milyar $ iken, 2016 yılında 

%19 artışla 35 milyar $’ı buldu. 

 Bu raporda ilk kez ölçümlenen dijital audio reklam yatırımları, 2016 yılında 

1,1 milyar $’lık gelir elde etti. 
 2016 yılı Dijital Reklam Yatırımları’nın %21,3’ünü Perakende, %13,3’ünü 

Finansal Hizmetler, %12,5’ini Otomotiv reklam yatırımları oluştururken 

Medya yatırımları da 2015’e göre %13 artışla tüm yatırımların %5,2’sini 

temsil eder duruma geldi.  

IAB Başkanı ve CEO’su Randall Rothenberg, raporla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Reklamverenlerin pazarlama hedeflerine ulaşmak için dijitale olan güvenlerini göstermeleri, 

mobilin 2016 yılında internet ekonomisinin yapı taşı haline gelmesini sağladı. Bu artan bağlılık, 

markaların günümüz tüketicilerinin hızına yetişmek için, pazarlama stratejilerini ‘mobile first’den 

‘mobile-only’e dönüştürmesi ile gerçekleşti.’’ 

IAB Başkan Yardımcısı ve CMO’su David Doty’nin rapor hakkında yorumu ise şu şekilde oldu: 

“Mobil dünyasında, mobil reklam gelirlerinin dijital pazarın yarısından fazlasını kaplaması bir  



 
sürpriz değil. Dijital videonun hedef kitleleri çekebilme kabiliyeti daha büyük yatırımları da 

beraberinde getiriyor.” 

PwC ABD ortaklarından David Silverman ise raporla ilgili şunları ekledi: “Reklamcılar tüketicilere 

ulaşabilmek için benzersiz erişim sağlayan, digital landscape’i tekrar tanımlayabilmek adına 

mobil, sosyal, video ve programatik trendleri bir araya getiriyor. 2016 yılında 1,1 milyon $ gelir 

elde eden dijital audio reklam yatırımları, pazarlamacıların evlerinde, masalarında oturan 

izleyicilere ulaşmasını sağlayan yeni formatların yaratılmasını sağlamaya devam ediyor.’’ 
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Geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla, yılın 4. Çeyreğinde Dijital Reklam Yatırımları %24’lük bir 

artış göstererek 21,6 milyar $’la rekor kırdı. Buna ek olarak Mobil, ABD dijital reklam reklam 

gelirinde 2016 yılının tamamından daha fazla pay alarak, 4.üncü çeyrek içinde toplam gelirinin 

%53’ünü temsil etti. 

 

 
Tüm Yıl 

2015 
Tüm Yıl 

2016 

 % $ % $ 

Gelir (Reklam Formatları)     

Arama (Search) 34,4 20.481 24,5 17.756 

İlan sayfaları 4,6 2.757 3,2 2.345 

Lead Generation 2,9 1.756 2,7 1.989 

Mobil 34,7 20.677 50,5 36.641 

     

Gösterim Bazlı     

    – Dijital Video Reklamları 7,1 4.236 6,8 4.898 

    – Bannerlar/Display 13 7.745 10,2 7.377 

    – Sponsorluklar 1,1 649 0,6 422 

    – Rich medya 2,1 1.251 1,5 1.093 

        Total gösterim bazlı (Gösterim bazlı) 23,3 13.881 19 13.790 

     

Gelir (Fiyatlandırma Modelleri)     

Etkileşim odaklı 33,5 19.942 34,6 25.085 

Performans odaklı 64,9 38.644 64,0 46.432 

Hybrid 1,6 965 1,4 1.004 


