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Dijital Reklam Yatırımları 2014’ün İlk Yarısında 23.1 Milyar 

$’a Ulaştı 

Mobil geçen yıla göre %76 artarak, banner reklam yatırımlarını geride bıraktı. 

Raporda bu yıl ilk defa mobil reklam kırılımlarını da içeriyor.  

IAB ABD ve PwC ABD’nin yayınladığı rapora göre, 2013’ün ilk yarısında 20,1 milyar $ olan 

internet reklam yatırımları 2014’ün ilk yarısında %15’lik artışla 23,1 milyar $’a ulaştı.  

İkinci çeyrek internet reklam yatırımları büyümesini koruyarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

göre %14 büyüyerek 10,3 milyar $’dan 11,7 milyar $’a yükseldi. 

Rapordan öne çıkan başlıklar şu şekilde:  

 2013’ün ilk yarısında 3 milyar $ olan mobil reklam yatırımları, %76 artışla 2014’ün ilk 

yarısını 5,3 milyar $’la tamamlandı. 2014’ün ilk yarısında mobil arama reklam 

yatırımları 2,7 miyar $, mobil display 2,5 milyar $ ve diğer mobil formatları da 103 

milyon $ olarak gerçekleşti.  

 

 Display bazlı reklamcılığın bir parçası olan dijital video reklam yatırımları %13’lük 

artışla 2014’ün ilk yarısının 1,5 milyar $ olarak tamamladı.  

 

 Arama motoru reklam yatırımları 2013’ün ilk yarısında 8,7 milyar $ iken, 2014’ün ilk 

yarısını %4’lük artışla 9,1 milyar $’la kapadı. 

 

 Display bazlı reklam yatırımları 2014’ün ilk yarısını % 6 artışla 6,5 milyar $’la toplam 

internet reklam yatırımlarının %28’ini oluşturdu.  Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 

display reklam yatırımları 6,1 milyar $ olarak gerçekleşmişti.  

 

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

kapsayan sosyal medya reklam yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre %58’lik 

artış göstererek 1,9 milyar $’dan 2,9 milyar $’a ulaştı.   

 

 En fazla yatırım yapılan sektörler sırasıyla; perakende (%46), finansal hizmetler 

(%13) ve otomotiv (%12) olarak gerçekleşti. 

 

 

 



 
 

 

IAB ABD CEO’su Randall Rothenberg: “Bu rapor, markaların interaktif reklamcılığa 

olan bağlılıklarının giderek derinleştiğini kanıtlıyor ve mobil pazarlama karması için 

önemli bir yer alıyor,” dedi. Rothenberg sözlerini; “Ayrıca, ikinci yarıyıl rakamları genel 

olarak ilk yarı reklam yatırımlarını geçiyor, bu da bizlere gelecek dijital reklam 

yatırımları ile hedeflenen başarının elde edileceğini müjdeliyor,” diyerek tamamladı. 

 

Rapor hakkında yorumda bulunan PwC ABD ortaklarından David Silverman, “Mobil’in 

süregelen artışı tüketicilerin evde ya da yolda akıllı telefon ve tablet kullanımlarına 

olan eğilimlerini gösteriyor. Aynı şekilde dijital video da “görüntüleme” paradigmasının 

büyük ve küçük interaktif ekranlara doğru kaymasının yansımalarını gösteriyor,” dedi. 

 

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

Sherrill Mane: “Tüketicilerin online yaşamaları bir istisna değil- bu bir kural. Dijital 

ekranlar günün her anı için önemli bir araç sunuyor. Markaların yatırımlarını bu 

istikrarlı bir şekilde büyüyen alana kaydırması da sürpriz olmadı.” 

 

 2014 – 2013 İlk Yarıyıl Karşılaştırması (milyon) 

  2013 İlk Yarı 2014 İlk Yarı 

  % $ % $ 

Arama Motoru 43% $8,728 39% $9,081 

İlan Sayfaları 6% $1,291 6% $1,307 

Doğrudan Pazarlama 4% $853 4% $911 

E-posta 0% $78   n/a* 

          

Mobil 15% $3,039 23% $5,333 

          

Display- bazlı         

Dijital Video reklamları 7% $1,307 6% $1,481 

  Banner reklamları 19% $3,781 17% $3,917 

  Sponsorluk 2% $351 2% $366 

  Rich Media 3% $640 3% $694 

  

 

    Toplam Display-Bazlı 30% $6,078 28% $6,459 

     

 Eposta reklam yatırımları, 2014 itibariyle raporda yer almamaktadır.  

 

 

 



 
 

Gelir modelleri 

 2013 İlk Yarı 2014 İlk Yarı 

 % $ % $ 

Etkileşim Bazlı 33% $6,581 34% $7,848 

Performans-Bazlı 65% $13,110 65% $14,988 

Hibrit 2% $375 1% $255 

 

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 orjinaline buradan ulaşabilirsiniz. 

Raporun tamamına ve önceki yıllara ilişkin raporlara bu linkten ulaşabilirsiniz: 

http://www.iab.com/insights/?topic=iab-ad-revenue/  

İletişim: 

IAB: Laura Goldberg/ 347.683.1859 laura.goldberg@iab.net 

PwC: Steven Silber / 646.471.4059 steven.g.silber@us.pwc.com  
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