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Dijital Avrupa’da Reklam Endüstrisinin çekici gücü oldu.  

Art arda 5. Yılda da Çift Haneli Büyüyerek 2014’te 

30,7 Milyar €'ya Ulaştı 

 

Bu yıl 9.su Berlin'de düzenlenen Interact Konferansı’nda IAB Avrupa'nın açıkladığı 
AdEx Benchmark araştırması sonuçlarına göre Avrupa dijital reklam yatırımları 
2014'te %11,6 büyüyerek 30,7 milyar €'a ulaştı. 

 
Araştırma, online reklam yatırımlarının Avrupa’da üst üste beşinci yılda çift haneli 
büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Çalışma kapsamındaki yirmi ülkede de benzer 
şekilde çift haneli büyüme görüldü. Mobil ve video reklam yatırımları yükselişe devam 
ederek display ve arama motoru reklam yatırımlarının önemli bir bölümünü oluşturdu. 

 

Araştırma sonuçlarına göre Avrupa dijital reklam yatırımları büyüme ortalamasının 
9,2 puan üzerinde olan Türkiye, 2014 yılında Slovenya, İrlanda ve Beyaz Rusya’nın 
ardından %20,8’le en hızlı büyüyen 4. ülke oldu. Türkiye, büyümenin lokomotifi olarak 
görülebilecek Display artışı sıralamasında %29,4’le İrlanda ve Slovenya’nın ardından 
en hızlı büyüyen 3. ülke konumuna ulaştı.  

 

IAB Avrupa CEO'su Townsend Feehan,  “IAB Avrupa AdEx Benchmark rakamları 
dijital reklamcılığın Avrupa'nın ekonomisinin büyümesine sağladığı katkıyı gösteriyor. 
Dijital reklamcılık, Avrupa reklam sektörünün dünyayla rekabet edebilmesi açısından 
büyük önem taşıyor." dedi. 

 
IAB Avrupa AdEx Benchmark Araştırması, online reklam pazarını 3 ana gruba 
ayırıyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Display reklam yatırımları 
geçtiğimiz yıl 2013'e göre %15,2 büyüyerek diğer kategorilerden daha iyi bir 
performans gösterdi ve 2014’ü 10,9 milyar € ile tamamladı. 
 
Arama motoru reklam yatırımları %10,8 büyümeyle 14,7 milyar €'a ulaştı. Bu rakamla 
hala en büyük online reklam formatı olmaya devam etse de, büyüme hızında son 3 
senede bir yavaşlama kaydedildi. 

 
IHS Technology firması Reklam Araştırmaları Direktörü olan ve IAB Europe Adex 
Benchmark 2014 Araştırması’nı hazırlayan Daniel Knapp rakamlar hakkında şunları 
söyledi:  "Araştırmamız Avrupa'daki en olgun online reklam pazarlarının bile çift  

 

http://iab.emsecure.net/optiext/optiextension.dll?ID=pNSpPsp17MelXz9Am9gIYB8Z04wjazts6xMV7DNXafUAixmF%2Bdd_XyLlxrisEnnE9zNXqfaRJbLQol58Pa
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haneli büyümesini sürdürdüğünü ve sektörün ne kadar hareketli olduğunu gösterdi. 
Büyümede akıllı veri altyapılarının gelişmesinin payı dikkat çekici. 'Veri' tüketiciler, 
medya ve markalar arasındaki bağı sağlayan doku olarak sektörün büyümesinin 
temelini oluşturuyor." 

 
2014’te Orta ve Doğu Avrupa bölgesi, daha fazla kullanıcının online ve erişilebilir 
olmasını sağlayan geniş bant penetrasyonundaki artışın etkisiyle önemli bir büyüme 
gösterdi. Ancak yine de Avrupa dijital reklam sektörü daha çok gelişmiş pazarlardan 
beslendi. Bu durum reklam formatlarına ve hedefleme teknolojilerine yapılan 
yatırımların, çoklu ekran ortamlarında veri stratejileri geliştirmenin meyvesini verdiğini 
gösterdi. 

 

2014 yılı ilan sayfaları reklam yatırımları açısından iyi geçti. Bu reklam formatı 
ekonomik gelişmelerin de etkisiyle %5,8 büyüyerek toplamda 4,9 milyar €’luk 
büyüklüğe ulaştı. Son bir yılda %72,5 oranında büyüme gösteren mobil ise, toplam 
display reklam yatırımlarının %17,7’sini oluşturdu. Online video reklamcılığı da 
%35,8’lik bir büyüme göstererek display reklam yatırımlarının %15,1’ini oluşturdu. 

 

Türkiye’de ilan sayfaları yatırımları Avrupa ortalamasının 0,7 puan üzerinde artarak 
%6,5’lik bir büyüme kaydetti.  Video yatırımlarında ise %48,1’le Avrupa ortalamasının 
üzerinde büyümesini sürdürdü. Videonun toplam display içindeki payı, Türkiye’nin 
önünde potansiyel bulunduğunu ortaya koydu.  

 
IHS'de Uzman Analist olan ve bu araştırmanın çalışanlarından Eleni 
Marouli,  konu ile ilgili, 'Dijital reklam sektöründe son beş yıldır devam eden çift 
haneli büyüme, online reklam pazarının sürekli gelişimini işaret ediyor. Mobil ve 
video, 2014'teki büyümenin arkasındaki itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Mobil ve 
videodaki bu büyüme, sadece tüketici alışkanlıklarındaki değişime verilen tepki olarak 
algılanmamalıdır; bu durum reklamverenin ihtiyaçlarının karşılamak için online reklam 
sektöründe yapılan yatırımların ve yenilikçiliğin bir yansımasıdır." 

IAB Avrupa AdEx Benchmark Araştırması’nda en fazla büyüyen 3 ülke Slovenya 
(%43,1), İrlanda (%33,3) ve Belarus (%32,8) olurken, reklam yatırımları bakımından 
ilk 10 ülke şöyle sıralandı: 
 
1. İngiltere - 8,9 milyar € 
2. Almanya – 5,4 milyar € 
3. Fransa - 3,7 milyar € 
4. İtalya – 1,9 milyar € 
5. Rusya- 1,8 milyar € 
6. Hollanda - 1,5 milyar € 
7. İsveç - 1,0 milyar € 
8. İspanya – 0,9 milyar € 
9. Danimarka - 0,7 milyar € 
10. Norveç- 0,7 milyar € 
 



                                                                                             

3 

 

 
 
IAB Avrupa AdEx Benchmark 2014’e buradan ulaşabilirsiniz. 
 
IAB Avrupa’nın AdEx Benchmark Raporu Hakkında:  
Araştırma kapsamındaki veriler Avrupa’daki IAB ülkelerinin merkezleri tarafından sağlanan bilgilerin, 
IAB Avrupa tarafından derlenmesiyle oluşturulmuştur. Daha sonrasında bu veriler, IHS Technology 
tarafından işlenmiş ve analiz edilmiştir. Rapor, 2014 yılında IAB Avrupa üyesi olan ülkelerin pazar 
büyüklükleri ve değerlerine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Almanya, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, 
Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dır. Bu rapor, 2006 yılından beri 
yayınlanmaktadır. Araştırmanın başlamasından bu yana, katılımcı ülke sayısının 2 katına çıkması 
yapılan çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Çalışma Display reklam yatırımları, PC ve mobil bazlı 
bannerlar, rich media ve video formatlarını kapsamaktadır. 
 
IAB Avrupa/ IHS Technoogy AdEx Benchmark Rakamları Hakkında Açıklamalar:  
Avrupa’daki her ulusal IAB, kendi yıllık reklam yatırımları çalışmasını yürütmektedir ve IAB Avrupa 
AdEx Benchmark rakamları bu sonuçları baz almaktadır. Çalışmaların metodolojileri ülkeden ülkeye 
farklılık gösterdiği için, IAB Avrupa ve IHS Technology rakamların gerçekçi bir şekilde 
karşılaştırılabilmesi amacıyla bazı metodoloji kuralları tanımlamıştır:  

 Bazı formatların/segmentlerin verisinin olmadığı yahut tanımlarının, kapsamlarının IAB 
Avrupa’dan farklı olduğu yerel IAB’ler için reklam harcaması verisi tahmini oluşturulur/uyumlu hale 
getirilir.  

 Yerel verinin Euro dışında farklı bir para birimiyle toplandığı ülkelerde, 2014 ortalama döviz kuru 
kullanılarak Euro’ya çevrilir.  

 Büyüme oranlarını hesaplamak ve para birimindeki değişikliklerin etkilerini elimine edebilmek 
amacıyla sabit döviz kuru kullanılır.  

 AdEx Benchmark, 4 standartlaştırılmış segment üzerine odaklanır: ‘Display’ (mobile display, rich 
media ve video), ‘ilan sayfaları’, ‘arama motoru’ ve ‘diğer’ (e-mail‟i dahil fakat e-mail pazarlaması 
hariçtir). 

 Rakamlar brüt değerleri yansıtır. (Net faturalandırılmış mecranın değerine varsa ajans komisyon 
bedelleri eklenir.) 
 

IHS Hakkında 
IHS Teknoloji Firması, günümüzün iş dünyasını şekillendiren önemli alanlarda içgörü, istatistiki analiz 
ve bilirkişilik hizmetleri sunmaktadır. Firmanın sağladığı kapsamlı içerikler, uzman analizleri, esnek 
metotlar 150’den fazla ülkede şirketler tarafından stratejik karar geliştirme aşamalarında 
kullanılmaktadır. 1959’dan beri hizmet veren IHS, 2015 yılında New York Borsası’na halka açık bir 
şirket haline gelmiştir. Merkezi ABD’de bulunan IHS, 32 ülkede yaklaşık 8.800 çalışanıyla 
sürdürülebilir ve karlı bir büyüme sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.  
 
 

 
IAB Türkiye 
42 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising 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 
dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 192 üyesi bulunuyor.  
 

 

http://www.iabeurope.eu/files/6114/3221/3215/IAB_Europe_AdEx_Benchmark_presentation_2014.pdf

