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IAB Avrupa AdEx 2010 Raporu:  

Türkiye Dijital Reklam Pazarı Yüzde 30 Büyüdü! 
 

Her 100 liralık reklam harcamasının 13 lirası online mecralara gidiyor. 

 

Türkiye dijital reklam pazarı, 2010 yılında yüzde 30 oranında artarak 271 milyon Euro 

pazar büyüklüğüne ulaştı.  Aynı zamanda Türkiye, gelişen ülkeler kategorisinde dijital 

reklam pazarında en hızlı büyüyen 2. ülke oldu. 25 Avrupa ülkesinin yer aldığı IAB 

Avrupa AdEx 2010 Raporu’nda, Türkiye Avrupa’nın en büyük 14. dijital reklam pazarı 

konumunda. 

 

Avrupa ülkelerinin 2010 yılındaki dijital reklam pazarındaki paylarına yönelik bilgilerin 

yer aldığı IAB Avrupa AdEx 2010 Raporu’na göre,  Türkiye’de dijital reklam pazarı, 2010 

yılında yüzde 30 oranında büyürken, toplam pazar büyüklüğü 271 milyon Euro’ya ulaştı.   

 

Rapora göre Avrupa’nın 5 büyük dijital reklam pazarını, 4.8 milyar Euro ile İngiltere, 3.6 

milyar Euro ile Almanya, 1.9 milyar Euro ile Fransa, 1.007 milyar Euro ile Hollanda ve 

1.004 milyar Euro ile İtalya oluşturuyor. Türkiye ise 271 milyon Euro olarak gerçekleşen 

dijital reklam harcamaları ile Avrupa’nın en büyük 14. dijital reklam pazarı konumunda. 

 

IAB Avrupa’nın hazırladığı AdEx2010 raporuna göre, Avrupa dijital reklam harcamaları 

2010 yılında yüzde 15.4 büyüyerek 17.7 milyar Euro’ya ulaştı. Gelişen ülkelerde büyüme 

diğer ülkelere oranla daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Gelişen ülkeler kategorisinde 

yer alan Türkiye ise Rusya’nın yüzde 37’lik büyüme oranından sonra, yüzde 30’luk 

büyüme ile pazar büyüklüğü 271 milyon Euro’ya ulaşarak, ikinci sırada yer alıyor. 

 



Mobil reklamcılık pazarında ise Türkiye, 16.9 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor. 

Mobil reklamda ilk sırayı 96.6 milyon Euro ile İngiltere, ikinci sırayı ise  21.1 milyon Euro 

İtalya elinde bulunduruyor. 

İngiltere dijital reklam pazarı yüzde 29 ile tüm reklam pastasından en büyük payı alırken, 

Türkiye yüzde 13,9’luk bir paya sahip. Buna göre Türkiye’de yapılan her 100 liralık 

reklam harcamasının 13 lirası online mecralara aktarılıyor. 

 

Avrupa genelinde en fazla büyüme display reklamda olurken, gelişen pazarlarda arama 

motoru reklamcılığındaki yükselişin daha fazla olduğu görülüyor.  Avrupa genelinde 

toplam arama motoru reklamcılığı 7.94 milyar Euro değere ulaşırken, Türkiye’de arama 

motoru reklamcılığı, bir önceki yıla göre yüzde 41.3 oranında büyüme göstererek 107 

milyon Euro’luk bir pazar büyüklüğüne ulaştı.  

 

www. iab-turkiye.org 

33 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertisement Bureau), tüm dünyada 

interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için 

çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına 

interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli 

faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi 

Amerika'da bulunan IAB'nin, Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından 

koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında 

düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak 

kuruldu ve 2011 Temmuz ayında ise dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu 

an 120 üyesi bulunmakta. 
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