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Dünya Dijital Kullanımda Nerede?

2020 Verileri
İnternet, mobil ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkiye dair temel veriler

2020 yılında dijital kullanımın dünya nüfusuna oranı, benzersiz mobil cihaz kullanıcıları ve internet kullanıcıları bazında yüzde 50'nin 
üzerinde seyrediyor. Dünya genelinde mobil cihaz kullanıcı sayısı 5.17 milyardan fazla (nüfusa oranı %67) iken, internet kullanıcılarında 
4.54 milyar (%59), sosyal medya kullanıcılarında ise 3.8 milyar (%49) olarak yer alıyor.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Toplam
nüfus

7,75
Milyar

Kentleşme:

%55

Cep telefonu 
kullananlar

5,19
Milyar

Nüfusa oranı:

%67

İnternet
kullanıcıları 

4,54
Milyar

Nüfusa oranı:

%59

Aktif sosyal 
medya kullanıcıları

3,80
Milyar

Nüfusa oranı:

%49



Globalde, mobil uygulamaların aktif kullanıcılarına göre sıralaması 
2019 yılında aylık ortalama aktif kullanıcılara göre en iyi mobil uygulama ve oyunların sıralaması

Aylık aktif kullanıcı sayısına göre mobil uygulama sıralaması Aylık aktif kullanıcı sayısına göre mobil oyun sıralaması

Globalde, mobil uygulama aylık aktif kullanıcı sayılarına göre belirlenen sıralamada ilk 5'te, 4 Facebook uygulaması bulunuyor. 
Sırasıyla WhatsApp Messenger, Facebook ve Facebook Messenger'ı Instagram takip ediyor. Facebook uygulama ailesi, işletmelere 
daha fazla potansiyel müşterilere ulaşmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Mobil oyun uygulamalarında, aylık aktif kullanıcı sayıları baz alınarak yapılan sıralamada ise ilk üç sırada PUBG, Candy Crush Saga ve 
Honour of Kings bulunuyor.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

# Uygulama İsmi Şirket
01 Whatsapp Messenger Facebook

02 Facebook Facebook

03 Facebook Messenger Facebook

04 Wechat Tencent

05 Instagram Facebook

06 Tiktok Bytedance

07 Alipay Ant Financial Services Grp.

08 Qq Tencent

09 Taobao Alibaba Group

10 Baidu Baidu

# Oyun İsmi Şirket
01 Pubg Mobile Tencent

02 Candy Crush Saga Activision Blizzard

03 Honour Of Kings Tencent

04 Anipop Happy Elements

05 Game For Peace Tencent

06 Clash Of Clans Supercell

07 Pokemon Go Niantic

08 Subway Surfers Kiloo

09 Clash Royale Supercell

10 Free Fire Sea

Dünya Dijital Kullanımda Nerede?



Kategorilere göre mobil uygulama kullanımları
Her ay, belirtilen uygulamaları kullanan 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının yüzdesi

Mesajlaşma
uygulamaları 

Müzik 
uygulamaları

%89

%52

Sosyal medya
uygulamaları

Harita
uygulamaları

%89

%65

Eğlence ve video 
uygulamaları

Banka
uygulamaları

%65

%35

Oyunlar
(Herhangi bir tür)

Arkadaş bulma
uygulamaları

%47

%11

Alışveriş
uygulamaları

Sağlık ve fitness 
uygulamaları

%66

%26
Kategori bazlı mobil uygulama kullanımında, anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarını tercih eden 16 ile 64 yaş arası internet 
kullanıcılarının oranı %89. Bunları çevrimiçi alışveriş uygulamaları (%66), dijital harita platformları ve video uygulamaları (%65), müzik 
uygulamaları (%52), bankacılık uygulamaları (%35) ile sağlık ve fitness uygulamaları (%26) takip ediyor.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Dünya Dijital Kullanımda Nerede?



Globalde e-ticaret aktiviteleri
Geçtiğimiz ay, belirtilen aktiviteleri gerçekleştiren 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının yüzdesi

Satın alınacak 
ürün veya hizmet 

için çevrimiçi 
arama yaptı

(herhangi bir cihaz)

%80

Web'de çevrimiçi 
perakende 
mağazasını 
ziyaret etti

(herhangi bir cihaz)

%90

Çevrimiçi bir ürün 
satın aldı

(herhangi bir cihaz)

%74

Dizüstü veya 
masaüstü bilgisayar 
kullanarak çevrimiçi 

bir ürün satın aldı

%36

Mobil cihaz 
kullanarak 

çevrimiçi bir ürün 
satın aldı

%52

Globalde, kullanıcıların e-ticaret aktivitelerinin yer aldığı grafikte herhangi bir cihaz üzerinden bir ürün ya da hizmeti satın almak için 
çevrimiçi arama yapanların oranı %80. Bu süreçte, çevrimiçi bir perakende mağazasının web üzerinde dijital varlığını ziyaret edenlerin 
oranı ise %90. Bu rakam, potansiyel müşterilerinizin bir ürün ya da hizmet ile ilgili bilgi almak için ilk ziyaret ettikleri platformların 
Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları olduğunu gösteriyor.

E-ticaret değerlerini %74 ile çevrimiçi bir ürün satın almış, %36 ile dizüstü veya masaüstü bilgisayar üzerinden bir ürün satın almış ve 
%52 ile mobil cihazlar üzerinden bir ürün satın almış kullanıcılar takip ediyor.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Dünya Dijital Kullanımda Nerede?



Türkiye Dijital Kullanımda Nerede?

Türkiye
İnternet, mobil ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkiye dair temel veriler

Türkiye'de dijital kullanım penetrasyonunu gösteren grafik, mobil cihazlar aracılığıyla bağlantı kuran kullanıcılarının 77.39 milyon (nüfusa 
oranı %92) olduğunu gösteriyor. Türkiye'de aktif internet kullanıcı sayısı 62.07 milyon (%74) iken aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 54 
milyon (%64).

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Toplam
nüfus

83,88 
MİLYON
Kentleşme:

%75

Cep telefonu 
kullananlar

77,39 
MİLYON

Nüfusa oranı:

92%

İnternet
kullanıcıları 

62,07
MİLYON

Nüfusa oranı: 

%74

Aktif sosyal medya 
kullanıcıları

54,07
MİLYON

Nüfusa oranı: 

%64



Facebook kitlesine genel bakış
Facebook reklamları kullanarak ulaşılabilecek potansiyel kişi sayısı

Facebook reklamlarını kullanarak Türkiye'de ulaşabileceğiniz potansiyel kişi sayısını gösteren grafikte, bu rakamın 37 milyon olduğu 
görülmektedir. Facebook tarafından bildirilen rakamda, nüfusa kıyasla 13 yaşından büyük kullanıcılara reklam erişimi %56'lık bir değere 
sahip. Facebook'un raporladığı reklam kitlesinin demografik bilgilere oranında ise kadın kullanıcılar %36,1, erkek kullanıcılar ise %63,9'luk 
bir oranda yer alıyor.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Facebook 
reklamlarının 
ulaşabileceği 

potansiyel kişi sayısı

37,00 
MİLYON

Toplam nüfusa 
oranla Facebook 

reklamlarının 
ulaşabileceği 

13+yaş kişi sayısı

%56

Çeyrek dönemde 
Facebook reklam 

erişimlerindeki 
değişim

%0
(DEĞİŞMEDİ)

Facebook reklam 
kitlesinin eriştiği 

kadın yüzdesi

%36,1

Facebook reklam 
kitlesinin eriştiği 

erkek yüzdesi

%63,9

Türkiye Dijital Kullanımda Nerede?



Instagram kitlesine genel bakış
Instagram reklamları kullanarak ulaşılabilecek potansiyel kişi sayısı

Instagram reklamlarını kullanarak Türkiye'de ulaşabileceğiniz potansiyel kişi sayısını gösteren grafikte ise bu rakam 38 milyon. 
Instagram'da nüfusa kıyasla 13 yaşından büyük kullanıcılara reklam erişimi oranı %57 iken, reklam kitlesinin demografik bilgilere 
oranında ise kadın kullanıcılar %42,1, erkek kullanıcılar ise %57.9'luk bir orana sahip. Türkiye'de her bir çeyrekte, Instagram'ın reklam 
erişimi ise %2,7'lik bir artışa sahip.

Paylaşılan veriler We are Social 2020 Dijital Raporu’ndan alınmıştır.

Instagram 
reklamlarının 
ulaşabileceği 

potansiyel kişi sayısı

38,00 
MİLYON

Toplam nüfusa 
oranla Instagram 

reklamlarının 
ulaşabileceği 

13+yaş kişi sayısı

%57

Çeyrek dönemde 
Instagram reklam 

erişimlerindeki 
değişim

+2,7

Instagram reklam 
kitlesinin eriştiği 

kadın yüzdesi

%42,1

Instagram reklam 
kitlesinin eriştiği 

erkek yüzdesi

%57,9

Türkiye Dijital Kullanımda Nerede?



Pazarlama; mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşmak için ürün ve hizmetleri 
tüketiciye veya kullanıcıya doğru yönlendiren organizasyon faaliyetlerinin 
bütünüdür. Ayrıca günümüzde “modern pazarlamanın babası” olarak anılan 
Kotler’e göre pazarlama, bireylerin ve kuruluşların ihtiyaç duydukları ve 
istedikleri şeyleri değer yaratarak ve başkalarıyla değiş tokuş ederek elde 
ettikleri sosyal süreçtir.

Pazarlama 



Pazarlama denilince akla gelen ilk şey 4P’dir. Kotler tarafından literatüre kazandırılan ‘’4P’’ adını, Ürün (Product), Fiyat 
(Price), Mekan (Place) ve Tanıtım (Promotion) kelimelerinden almaktadır. 4P yaklaşımı, bir ürünün veya markanın “doğru” 
pazarlama stratejisine sahip olabilmesi için öncelikle ürün özelliklerinin, fiyatının, ürünün satılacağı satış kanalının ve ürünün 
tüketiciye nasıl tanıtılacağının tarif edilmesi gerektiğini savunur.

Pazarlama Bileşenleri

Ürün, hammaddelerin 
çeşitli işlemlerden 

geçirilerek, işlenip bir 
araya getirilmesiyle oluşan 

bütündür. Pazarlama 
yapabilmek için öncelikle 
ürüne ihtiyacımız vardır. 

Ürün sayesinde pazara ne 
ile ulaşacağımızı, 

rekabetteki konumumuzu 
ve özelliklerin neler olması 

gerektiğini belirleriz.

Fiyat, satış yapılacak 
ürünün değerinin ne 
olacağını ifade eder. 

Fiyat belirlenirken ürünün 
maliyeti, reklam ve 

pazarlama giderleri | 
ve lojistik giderleri  
dikkate alınmalıdır. 

Mekan, bir ürünün dağıtım 
kanalını belirler. Dağıtım 
sayesinde ürünün doğru 
yerde ve doğru zamanda 

müşteri ile buluşması 
hedeflenir. Dağıtım, bir 

ürünün karlılığı üzerinde 
büyük bir etkiye sahiptir.

Tanıtım, ürüne ve 
fiyatlandırma kararına 

bağlıdır. Tanıtım, insanların 
ürünü fark etmesini 

sağlayacak ve başarılı  
bir şekilde devam  

edildiği takdirde satın 
almaya yönlendirecek 
çalışmaların tümüdür.



Hedef müşterinizin bir yolculukta olduğunu düşünün. Nihayetinde 
bu yolculuğun bir eyleme yol açmasını, çoğunlukla da satın alma ile 
sonuçlanmasını istersiniz. Pazarlama veya reklamlarınız, hedef müşterinizin 
bilinirlikten değerlendirmeye sonra da dönüşüme geçmesine yardımcı olmak 
için gerçekleştirilir.

Pazarlamacılar bu süreci sıklıkla bir huni olarak ele alır. Siz de gerçek 
hayatta, bilinirlikten değerlendirmeye ve daha sonra dönüşüm aşamasına 
geçerken hedef müşteri grubunun küçüleceğini göreceksiniz. Bu tamamen 
normal bir süreçtir. Hedef kitlenizi gerçekten iyi seçmiş olsanız bile, hepsinin 
sonuçta sizin müşteriniz olmaması olağandır. Bunun farklı nedenleri olabilir. 
Müşterilerin bir kısmı zaten rakipte karar kıldıkları için zaman doğru 
olmayabilir ya da ürünün ücretini o anda karşılayamıyor olabilirler. Bu 
şekilde baktığınızda, ürününüzün farkında olan herkesin, ürünü satın almayı 
düşünmeyeceğini görebilirsiniz. Diğer bir deyişle, ürününüzü veya hizmetinizi 
değerlendiren herkes sizin müşterinize dönüşmeyecektir.

Müşteri yolculuğu ve huni, reklam planınızı geliştirirken akılda tutmanız 
gereken önemli kavramlardır. Bu sırada kendinize şu soruları sorabilirsiniz: 
Hedefinize ulaşmak için en çok neye odaklanmalısınız?

Şirketinizden ve varlığınızdan haberdar olan daha fazla insana mı ihtiyacınız 
var? Veya işiniz oldukça iyi kurulmuş ve insanlar sizi tanıyor, ancak ürünlerinizi 
gerçekten anlamaları ve bir sonraki satın almada ürününüzü de göz önünde 
bulundurmaları için daha fazla kişiye mi ihtiyacınız var? Yoksa, gerçekten 
insanların şimdi satın almalarını sağlamaya mı odaklandınız? Amacınıza 
ulaşmak için ne tür bir reklam yayınlamanız gerektiğine karar vermenize 
yardımcı olacağından bu sorular üzerinde biraz kafa yormanız iyi olacaktır.

BİLİNİRLİK

DÖNÜŞÜM

DEĞERLENDİRME

Pazarlama Hunisi



İşletmenizin ulaşmak istediği iş hedefleri nelerdir?

• Yılın ilk çeyreğinde satış hacmini %15 artırmak.
• Yılın üçüncü çeyreğinde Orta Doğu pazarına açılmak.

Mevcut pazardaki rakiplerinizin genel analizi?

İşletmenizi temsil eden değerler nelerdir?

• Markanızın pazarda konumlandırılması
• Ekstrem sporların öncü markasının Redbull olması

doğru bir konumlandırma örneğidir.

Ulaşmak istediğiniz pazardaki mevcut kullanıcı 
alışkanlıkları nelerdir?

• Son yıllarda Türkiye pazarında Black Friday ve Bekarlar
Günü kampanyalarının yer alması

İşletmenizin aktif olacağı pazarların mevcut analizi

• Avrupa pazarında yükselen akıllı saat kullanımı

Mevcut işletmenizde kullanacağınız pazarlar nelerdir?

• Online ve offline

İşletmenizin öne çıkan değerleri nelerdir?

• Fiyat avantajı, sosyal fayda, vermek istediğiniz mesaj

İşletmenizi yeni pazarda başarılı olarak değerlendireceğimiz 
metrikler nelerdir?

• Birinci yılın sonunda Orta Doğu pazarında %15’lik bir büyüme

İşletmenizin ulaşmak istediği kitlenin genel profil 
analizi nedir?

• Yaş, cinsiyet, konum

1. Hedefler 6. Rakipler

3. Marka
8. Trendler

2. Pazar Analizi
7. Pazarlama Kanalları

4. Değer Önerileri
9. Başarı Metrikleri (KPI)

5. Hedef Kitle

Pazarlama Kanvası



SWOT Analizi 
SWOT Analizi, bir kişinin veya kuruluşun iş rekabeti veya proje planlamasıyla 
ilgili güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlemesine yardımcı 
olmak için kullanılan stratejik bir planlama tekniğidir. SWOT kelimesi, dört 
ana özelliğin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşturulmuştur. Bunlar, 
Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities 
(fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimeleridir.

SWOT analizi, projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca 
ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. 
Bu aşamada ne kadar dürüst olursanız analiziniz o kadar doğru olacaktır.



SWOT Analizi

(S) Güçlü Yönleri belirlemek
için sorulabilecek sorular:

1. Başkalarının sahip olmadığı
ne gibi avantajlara sahibim?
(Yetenekler, beceriler,
eğitimler ve bağlantılar gibi)

2. Diğerlerine göre daha iyi
yaptığım şeyler neler?

3. Hangi kişisel kaynaklara
erişim sağlayabilirim?

4. Çevremdeki kişilere göre
güçlü olan taraflarım neler?

5. Gurur duyduğum başarılar
var mı?

6. Başkalarının önemsemediği
ama benim önemsediğim
değerler hangileri?

7. Güçlü ve yetenekli bir
yönetici miyim? (Yöneticiye
sahip miyim?)

8. Yeni ve işletmeye faydalı
teknolojilere sahip miyim?

9. Yeni bir ürün ve strateji
geliştirebiliyor muyum?

10. Bilgi ve becerisi yüksek
çalışanlara sahip miyim?

(W) Zayıf Yönleri belirlemek için
sorulabilecek sorular:

1. İyi yapamadığımı düşündüğüm ve
bu nedenle kaçındığım işler neler?

2. Çevremdeki kişilere göre zayıf
olduğum işler ve yönler hangileri
olabilir?

3. Kendimi eksik hissettiğim ve
eğitimini almadığım (eğitimini alıp
uygulayamadığım) konular neler?

4. Kötü iş alışkanlıklarım var mı? (İşe
sürekli geç kalmak, fazla dağınık
çalışmak, sorumluluk altında
ezilmek, iş arkadaşlarıyla sorun
yaşamak, stresli durumlarda
çalışamamak gibi)

5. İşimi iyi bir şekilde yapamama
neden olan kişisel özelliklere sahip
miyim? (Agresif veya çekinen biri
olmak, aklındakileri kelimelere
dökmekte zorlanmak gibi)

6. İşletmenin kurumsal yapısında
stratejik bir hedef eksiği var mı?

7. Çalışanların, yöneticilerin ve
liderlerin yetenek ve bilgilerinin
yetersizliği söz konusu mu?

8. Ar-Ge çalışmalarına gereken
önem veriliyor mu?

9. Satış, pazarlama ve hizmet
kalitesinde veya veriminde
azalma söz konusu mu?

(O) Fırsatları belirlemek için
sorulabilecek sorular:

1. İşi kolaylaştıracak yeni
teknolojiler var mı?

2. Bana yardımcı olacak ve
mentörlük yapacak kişilerle
bağlantım var mı?

3. Sektörüm gelişiyor mu? Bu
gelişimi kendi avantajım için
nasıl kullanabilirim?

4. İşletmedeki yönetimsel
alışkanlıkları kendi avantajım
için nasıl kullanabilirim?

5. Rakiplerimin yapmakta
zorlandığı şeyleri, nasıl kendi
avantajıma çevirebilirim?

6. Pazarda veya işletmede,
diğerlerinin dolduramadığı
boşluklar var mı?

7. Müşterilerin şikayetçi olduğu
sorunlara yaratıcı çözümler
bulabilir miyim?

8. Teknoloji ve pazarda oluşan
değişimler neler?

9. Devletin veya uluslararası
kurumların politikalarındaki
değişimler neler?

10. Ülkedeki ekonomik ve sosyo-
kültürel gelişmeler neler

(T) Tehditleri belirlemek için
sorulabilecek sorular:

1. İşletmede ne gibi
engellerle karşılaşıyorum?

2. Benimle rekabet içerisinde olan
bir iş arkadaşım var mı?

3. Mevcut ve potansiyel rakiplerim
kimler? Ne yapıyorlar?

4. Belli standartta hizmet ve ürün
üretirken bunlar değişebilir mi?
Değişirse ayak uydurabilir miyim?

5. İşimin gerektirdiği beceriler
değişebilir mi?

6. Nakit durumunu sıkıntıya sokacak
finansal sorunlarım var mı?

7. Gelişen teknoloji ile pozisyonum
etkisini kaybedebilir mi?

8. Zayıf yönlerim nedeniyle oluşan
tehditler neler?



SWOT Analizinin Değerlendirilmesi Örnek SWOT Analizi İncelemesi

Sorulara verdiğiniz cevapları aşağıdaki sorulardan da 
yararlanarak değerlendirebilirsiniz. Böylece kendiniz ve/
veya işiniz için nasıl bir plan yapmanız gerektiğini, eksiksiz 
bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.
 
1. Güçlü noktaları nasıl değerlendirebilir ve kullanabilirim? 
2. Zayıf noktaları nasıl güçlendirebilir ve etkisiz kılabilirim?
3. Fırsatları en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim? 

Tehditlere karşı nasıl bir savunma oluşturabilirim?
 
Sorularla dolu SWOT analizindeki her noktaya özen 
gösterdiğiniz zaman, daha emin adımlarla ilerlemek  
için gereken cevaplar elinizde olacaktır. Bu sayede  
herhangi bir aşamada takılmadan ya da takılsanız  
dahi yıkılmadan ilerleyebileceksiniz.

Güçlü yönler

• Ekip çalışmasına yatkın
• Öğrenmeye açık
• Problem çözme ve  

analitik düşünme
• Sorumluluk duygusu gelişmiş
• Planlama, tasarım, çok  

yönlü karar alabilme, 
çalışanları motive edebilme 
yeteneklerine sahip

• İnsanlar ile iyi iletişim kurabilme

Zayıf  yönler

• Yabancı dildeki eksiklikler
• Teknik konulardaki  

eksik yetkinlikler
• Ciddiyet
• Takım arkadaşlarının 

beklentisinin yüksek olması

Fırsatlar

• Yalın üretim
• ERP
• Veri tabanı sistemleri
• Sistem mühendisliği
• Ankara Sanayisi ve 

Üniversitesi

Tehdı̇tler

• Yabancı dildeki eksiklikler
• Bilgisayar  

alanındaki eksiklikler
• Sosyal imkanlar

SWOT Analizi



Hedef kitle bir ürünün ya da hizmetin asıl ulaştırılmak istendiği topluluktur. 
Bir hedef seçtikten sonra, reklamlarınızla kime ulaşmak istediğinize karar 
vermeniz gerekir. Hedef kitlenizi belirlemek, reklamlarınızı doğru kişilere 
ulaştırmanızı sağladığı gibi işletmenizin reklamı için Facebook’ta harcadığınız 
zaman ve paradan da daha fazla kar elde etmenize yardımcı olur. 

Hedef Kitle  



Facebook’ta yararlanabileceğiniz üç tür hedef kitle vardır:

1. Temel Hedef Kitle: Temel Hedef Kitleler, reklamınız için
doğru alıcıları yalnızca birkaç tıklamayla seçmenize yardımcı
olur. Reklamınızın yaş, konum, hobi veya başka bir şey
temelinde insanlara gösterilmesini isteyip istemediğinize
göre, sunduklarınızla ilgilenebilecek kişilerle bağlantı
kurabilirsiniz. Temel Hedef Kitleler istediğiniz kadar geniş
veya iyi tanımlı olabilir.

2. Özel Hedef Kitle: Özel Hedef Kitle, mevcut kişi listelerinizden
oluşturabileceğiniz bir özel hedef kitle türüdür. Özel Hedef
Kitle sayesinde, işletmenize zaten ilgi göstermiş, web sitenizi
ziyaret etmiş veya uygulamanızı indirmiş kişilerle yeniden
bağlantı kurabilirsiniz. Müşterilerinizle Facebook’ta bağlantı
kurma yollarından biri, ‘haber bülteni aboneleri’ listeniz gibi
bir kişi listesi yüklemektir. Mevcut bir reklamınıza tıklayıp web
sitenizi ziyaret eden kullanıcılara yeniden reklam göstermek
için Facebook Pikseli aktifleştirerek, bu kullanıcıları özel hedef
kitlenize dahil edebilirsiniz.

3. Benzer Hedef Kitle: Benzer Hedef Kitleler, en iyi mevcut
müşterilerinize benzedikleri için işletmenizle ilgilenme
olasılığı yüksek olan yeni insanlara erişmenin bir yoludur.
Reklamınızı oluştururken Benzer Hedef Kitlenin büyüklüğünü
de belirleyebilirsiniz.

Hedef Kitle

Daha fazla bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz

https://www.facebook.com/business/help/666509013483225?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/666509013483225?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/666509013483225?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/business/help/666509013483225?helpref=faq_content


SMART aşağıdaki nitelikleri taşıyan hedefler anlamına gelen bir kısaltma 
olarak kullanılır. Hedefleriniz bu bileşenlerin tümüne sahip olduğunda 
ilerlemenize gerçekten yardımcı olacaktır.
 
Specific (Spesifik)
Measurable (Ölçülebilir)
Achievable (Erişilebilir) 
Relevant (İlgili)
Time Bound (Zamana Bağlı)

SMART 



SMART

Hedef AnaliziSmart Hedef Örneği

Dönüşümsel Beslenme Enstitüsü (ITN) kurucusu Cynthia 
Pasquella-Garcia, kendi sağlık sorunlarını beslenme sistemi 
ile iyileştirdikten sonra kendini geliştirdi ve sağlık koçlarını 
eğitmek için bir program oluşturdu. Koçlar, Dönüşümlü 
Beslenme Yöntemini öğrendikten sonra müşterileri için 
kişiselleştirilmiş protokoller oluşturmayı sürdürebiliyor. 
Program; bilim, psikoloji ve maneviyatı bir araya getiriyor. 
Cynthia’nın oluşturduğu eğitim programı, çevrimiçi bir 
program ve eğitim almak isteyen kişiler program için 5.000 
dolar ödüyor.

ITN, geçmişte Facebook Sayfası’nda eğitim programını 
tanıtmıştı ancak daha önce hiç ücretli reklamlar 
yayınlamamıştı. Bu kez, eğitime kaydolan kişi sayısını 
gerçekten arttırmak istedi.

2018 Eylül’ünde bir hedef belirlendi: 2018 yılının 4. 
çeyreğinde 100.000 dolar gelir elde etmek için sağlık ve 
beslenme koçluğu ile ilgilenen kişilerin tüm koçluk paketine 
kaydolmasını sağlamak.

Bu hedefin yazılma şeklinin sadece ‘eğitime kayıt sayısını 
artırma’ veya ‘satışları artırma’ demekten daha ileri bir adım 
olduğunu unutmayın.

Bu hedef SMART’tır.

• Spesifiktir: Cynthia’nın ürününü kime satmak istediği
ve toplamda ne kadar ve ne zamana kadar satmak
istediğine dair ayrıntılı bilgi vardır.

• Ölçülebilirdir: Cynthia, ne kadar gelir elde etmek
istediğini özellikle belirterek hedefine ulaşıp
ulaşmadığını ölçebilir.

• Erişilebilirdir: Cynthia, hedeflediği gelirin işletmesi için bir
meydan okuma olduğunu ancak imkansız olmadığını biliyor.
Bu hedefe, doğru araçlarla ve doğru odakla erişilebilir.

• İlgilidir: Bu hedef Cynthia’nın işinin özüyle ilgili ve bunu
başarmak işinin büyümesine gerçekten yardımcı olabilir.

• Zamana bağlıdır: Cynthia, bu hedefi 2018 yılının 4.
çeyreğinin sonuna dek gerçekleştirmek istediği için hedef
belli bir zamana bağlıdır.



A/B Testi  
Facebook uygulama ve hizmet ailesinde bir reklam kampanyası 
oluşturduğunuzda, kampanyanızın başarısı birçok değişkene 
bağlıdır. A/B testleri, bu değişkenlerin başarısını karşılaştırmanıza 
ve kampanyalarınızı bu sonuçlara göre düzenlemenize olanak tanır. 
Böylece kampanyalarınızı iyileştirebilirsiniz.

A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini görmek için 
iki değişkeni karşılaştıran rastgele bir denemedir. Rastgele bir 
deneme ile farklı ancak karakteristik açıdan benzer iki hedef kitleyi 
inceleyebilirsiniz. Hedef kitlenin biri testin A versiyonunu görürken 
diğeri B versiyonunu görür.

Örneğin, internet sitenizdeki bir eylem çağrısı düğmesinin etkisini 
bir URL bağlantısıyla karşılaştırarak test etmek isteyebilirsiniz. Her 
iki unsur da hedef kitleyi aynı yere yönlendirir ancak aradaki fark 
görünüşleridir. A/B testi ile, eylem çağrısının URL bağlantısına 
kıyasla aldığı tıklama sayısını ölçebilirsiniz.



A/B Testi

A/B Testi Nasıl Çalışır? A/B testleri Ne Zaman Kullanılır?

1. Hedef kitleniz rastgele şekilde çakışmayan
gruplara ayrılır. Bu rastgele ayırma
yöntemi, diğer faktörlerin sonuçlara etki
etmesini önlediği için testin doğru şekilde
uygulandığından emin olmanızı sağlar.

2. Her iki gruba da test etmek istediğiniz değişken
dışında tamamen aynı olan reklam setleri verilir.
Test edilebilen değişkenler şunlardır:

• Kreatif
• Hedef kitle
• Yayın optimizasyonu
• Reklam alanı

3. Her reklam setinin performansı, kampanya
amacınıza göre ölçülür ve en iyi performans
gösteren reklam seti kazanır.

4. Test tamamlandıktan sonra kazanan
strateji size bildirilir. Bu istatistikler reklam
stratejinize güç katabilir ve bir sonraki
kampanyanızı tasarlamanıza yardımcı olabilir.

A/B testlerini kullanabileceğiniz birçok senaryo vardır. Aşağıdakiler gibi 
hedefleriniz varsa A/B testinden faydalanabilirsiniz:

Hangi görsel, video, yazı ve/veya eylem çağrılarının en iyi performansı 
gösterdiğini öğrenmek istiyorsanız

Hangi kreatif varlığının hedef kitlenizin etkileşime geçmesini sağlama 
olasılığının daha yüksek olduğunu anlamak istiyorsanız

Reklam bütçenizi verimli şekilde ayırabilmek için reklamlarınızın en iyi 
performansı göstereceği alanları ve platformları belirlemek istiyorsanız

Hangi platformların (ör. Instagram, Facebook) reklamlarınız için en etkili 
olduğunu ve reklamlarınızı bir platformun neresinde (ör. Hikayeler, Akış) 
göstermenin daha iyi olduğunu anlamak istiyorsanız

Hangi değişken kombinasyonlarının (kreatif, hedef kitle, yayın 
optimizasyonu veya reklam alanı) işletme hedeflerinizi karşılama 
konusunda en iyi performansı gösterdiğini öğrenmek istiyorsanız

Bununla birlikte, en iyi performansı gösteren ayar kombinasyonunu 
belirlemek için A/B testini aynı anda birden fazla değişken üzerinde 
uygulayabilirsiniz. Örneğin, yeşil ayakkabıların çalışan anneler, kahverengi 
ayakkabıların ise çalışanlar babalar için daha iyi olup olmadığını test 
etmek için birden fazla değişken üzerinde test yapabilirsiniz. 



Kampanya Özeti Nasıl Oluşturulur?
Aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlarla kampanya 
özetinizi oluşturabilirsiniz. 

İşinizi arkadaşlarınıza  
nasıl açıklarsınız?

Hedef kitlenizi tanımlayınız 
(yaş, cinsiyet, hobiler)

İşinizi farklı kılan  
özellikler nelerdir?

Ürününüz/servisiniz ile ilgili 
vermek istediğiniz  

mesaj nedir?

Reklam kampanyanızdan 
beklediğiniz  

hedeflerler nelerdir?

Hangi ürün ya da servis için neden reklam verdiğinizi 
düşünmeye başlamanın bir yolu da bir özet (brief) 
kullanmaktır. Bunu hazırlarken hangi tür içeriği 
neden oluşturduğunuzu düşünebilirsiniz.

Kampanya 
Özeti 



İçerik 
Planlama

İçerik Hazırlamada 
Planlamanın Aşamaları
İçerik planlamasının üç aşaması aşağıdaki gibidir.

Bağlantı Kur: İşletmenizin nasıl başladığıyla ilgili bir hikayeyi 
veya topluma katabileceğiniz şeyleri düşünün. Fotoğraf veya 
video kullanarak mağazanızda veya işletmenizde sanal bir 
tur imkanı sunun!

Eğit: Ürününüzü veya hizmetinizi farklı kılan şeyleri açıklayın. 
Bunun özetimizdeki (brief) sorulardan biri olduğunu 
unutmayın. İşletmenizin sahne arkasında neler olduğunu 
veya ürününüzün/hizmetinizin nasıl çalıştığını gösterin.

Heyecanlandır: Yeni bir ürün veya hizmet duyurusu ile 
hedef kitlenizi heyecanlandırın. Bir promosyon/indirim 
paylaşabilir ya da bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. 



Parmak durduran mı? 

Mobil için mi hazırlanmış?

• Mobil içerik, görsel olarak heyecan verici olmalıdır 
(animasyon içeren bir mesaj ve net bir eylem  
çağrısı kurgulayın). 

• Erken dikkat çekmelidir.

• Ürün veya hizmetinizin kullanımını ilginç bir  
şekilde göstermelidir.

• Video içeriğiniz 15 saniye veya daha az olmalıdır.

• Mobil deneyimini en üst düzeye çıkarmak için 
gönderilerinizi kare veya dikey olarak oluşturun! 

• Haber akışı çoğu zaman ses kapalıyken video içerikler 
izlenir, bu nedenle önemli bir mesajınız varsa, izleyicileriniz 
sizi duymayabilir. Bu sebeple, hazırladığınız gönderinin ses 
kapalıyken de mesajınızı hedef kitlenize ilettiğinden emin olun.

• Hikayeler için videolarınızı ses açık olarak da oluşturabilirsiniz.

İyi Mobil 
İçerik 



Mobil Studio’da Önerilen Programlar

Fotoğrafta yer alan Kreatif uygulamalar arasında, Mojo 
gibi işletmeler için yararlı olan ücretsiz ya da uygun fiyatlı 
uygulamalar bulunuyor. 

Daha fazla ilham almak için FB.ME/MOBILESTUDIO adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Mobil 
Studio 
Mobil Studio, cep telefonları üzerinden 
reklam kampanyası oluşturmak için 
kullanılabilen, birkaç ücretsiz ve ucuz 
kreatif uygulamanın bütünüdür.

http://FB.ME/MOBILESTUDIO 


Mobil Studio’da 
Önerilen 
Programlar: MOJO
MOJO Nasıl Kullanılır?

Otomatik dikey Hikayeler oluşturan Mojo uygulamasını, 
uygulama mağazasından indirebilirsiniz.

• Dikey bir şablon seçin.

• Telefonunuza kaydettiğiniz herhangi bir fotoğrafı ekleyin.

• Daha sonra basit bir mesaj ekleyin.

• Bunu film rulonuza kaydedin.

• Instagram veya Facebook hikayelerinizde paylaşın. 



Reklam Yöneticisi, reklam oluşturmanıza, yönetmenize, 
düzenlemenize ve sonuçlarınızı görmenize yardımcı olan bir 
araçtır. Reklam Yöneticisi’ne erişmenin birkaç yolu vardır.

• Uygulamayı, uygulama mağazasından indirerek 
telefonunuzdan ilerleyebilirsiniz. 

• Ekranın solunda gördüğünüz URL’yi bilgisayarınızda 
tarayıcınıza yazabilirsiniz.

Reklam Yöneticisi; Facebook, Instagram, Messenger veya 
Audience Network’te reklam yayınlamak için başlangıç 
noktanızdır. Reklam Yöneticisi reklam oluşturmak, 
reklamların yayınlanma zamanını ve yerini yönetmek ve 
kampanyaların performansını takip etmek için hepsi bir 
arada çözüm sunan bir araçtır. Reklam Yöneticisi, güçlü 
bir reklam yönetim aracı olmakla birlikte her deneyim 
seviyesinden reklam verenlere uygun olarak tasarlanmıştır.

Reklam Yöneticisi’nde reklam verme amacınız ve hedef 
kitleniz gibi kampanya parametreleri seçebilirsiniz. 

facebook.com/adsmanager/manager

Reklam 
Yöneticisi

http://www.facebook.com/adsmanager/manager


Reklam Yöneticisi

Kreatif çalışmalarınızı şu şekilde yönetebilirsiniz: 
• Reklam kreatifinizi yükleyin.

• Reklam metni yazın.

• Reklamlarınızın farklı cihazlarda nasıl göründüğünü inceleyin.

• Reklam, reklam seti ve kampanyalarınızı hızlıca çoğaltın. Hedefleme
ve bütçe gibi reklam ayarlarınızı tek yerden düzenleyin.

• Önemsediğiniz ölçümleri tek bir ekranda görün.

• Sonuçlarını analiz edip reklam ve kampanyalarınızda bilgiye dayalı
değişiklikler yapın.

• En çok önemsediğiniz ölçümleri görmek için grafik ve
tablolarınızı özelleştirin.

• Reklamlara ek olarak sayfaları, hesapları ve kullanıcı erişimini
yönetmeniz gerekiyorsa, Business Manager’ı kullanmayı düşünün.

Reklam Yöneticisinde reklam oluşturmak için adım adım 
detaylı bilgi: 

https://www.facebook.com/business/help/282701548912119?
id=649869995454285 

Kampanyalarınızı inceleyin ve gerekli düzenlemeleri yapın.
Reklam Yöneticisi birden fazla reklamı toplu olarak düzenleme dahil olmak 
üzere bütçenizi, hedef kitlenizi, reklam alanı seçeneklerinizi ve kreatifinizi 
düzenlemenizi kolaylaştırır. Reklam kampanyalarınızı istediğiniz zaman 
durdurabilir, kopyalayabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.

Reklamlarınızı Reklam Yöneticisinde düzenlemek için adım adım 
detaylı bilgi: 

https://www.facebook.com/business/help/2169779963333459?
id=281239296137284

Gerçek zamanlı reklam raporlarından öğrenin.
Reklam Yöneticisi raporlama araçları, reklamlarınızın hedeflenen amacı 
gerçekleştirip gerçekleştirmediğini görmenize yardımcı olur. Zaman 
içerisinde oluşan trendleri keşfederek kampanyanızın performansını 
iyileştirmek için düzenlenebilecek alanları (görseliniz, bütçeniz veya 
hedef kitleniz gibi) tespit edebilirsiniz.

Facebook Reklamlarınızın sonuçlarını görüntülemek için adım 
adım detaylı bilgi:

https://www.facebook.com/business/help/318580098318734?
id=369013183583436

Reklam Yöneticisi’ni kullanarak neler yapabilirsiniz? 

https://www.facebook.com/business/help/282701548912119?id=649869995454285  
https://www.facebook.com/business/help/282701548912119?id=649869995454285  
https://www.facebook.com/business/help/2169779963333459?id=281239296137284  
https://www.facebook.com/business/help/2169779963333459?id=281239296137284  
https://www.facebook.com/business/help/318580098318734?id=369013183583436
https://www.facebook.com/business/help/318580098318734?id=369013183583436


• Tek bir yerden Facebook Sayfası, Instagram hesabı, hedef
kitle listesi veya ürün kataloğu gibi birden fazla varlık
oluşturup yönetebilirsiniz.

• Reklam hesaplarınız, sayfalarınız ve uygulamalarınız
üzerinde çalışan herkes için kullanıcı erişimi ve izinleri
kontrol edebilir ve tüm varlıklarınıza sahip olmaya
devam edebilirsiniz.

• Reklam harcamaları ve gösterimlerinizin genel ve detaylı
görünümleriyle Facebook ve Instagram’da daha etkili
şekilde reklamlarınızı takip edebilirsiniz.

Business Manager kurulum süreci oldukça kolaydır. 
Kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Şuraya gidin: business.facebook.com/create ve 
Hesap Oluştur’u seçin.

2. Adınızı girin ve Facebook giriş bilgilerinizle
kimliğinizi onaylayın.

3. İşletme hesabınızı oluşturmak için talimatları izleyin.

4. Varlıklarınızı ekleyin ve izinleri atayın.

Business Manager ile neler yapabilirsiniz?

Business 
Manager
Business Manager, reklamverenlerin pazarlama 
çalışmalarını tek bir yerden yönetmelerine ve 
varlıklara olan erişimi ekipleri, ortak ajansları 
ve tedarikçileriyle paylaşmalarına olanak 
sağlayan bir hizmet noktasıdır.



Business Manager

İşletmeler ve ajanslar için farklı süreçler söz konusudur: 

İşletmeler
• Ayarlar- Kişiler ve Varlıklar- Kişiler kısmına gidin.

• Reklam Hesapları ve Sayfalara uygun görev izinlerine sahip yetkili 
temsilciler atayın.

• Instagram işletme hesaplarını bağlamak için İşletme Ayarları- 
Instagram Hesapları kısmına gidin.

• Business Manager Yöneticileri olarak en az iki kişi ekledikten sonra 
geri kalanları Business Manager Çalışanları olarak ekleyin.

• Facebook Sayfanızı bağlamak için Sayfalar- Yeni Sayfalar Ekle- 
Sayfayı Üzerine Al kısmına gidin. Sayfa Yöneticisi iseniz üzerine 
alma isteğiniz derhal onaylanır. Sayfa Yöneticisi değilseniz, üzerine 
alma isteğinizi onaylaması için mevcut Sayfa Yöneticisi’ne bir 
bildirim gönderilir.

• Reklam Hesapları-Yeni reklam hesabı ekle kısmına gidin. Reklam 
hesabı numarasını girerek sahip olduğunuz bir hesabı eklemek için 
erişim elde edebilir veya reklam hesabının sahibi olan başka bir 
Business Manager’ı kullanmak için erişim isteyebilirsiniz. Reklam 
hesabı, faturaları ödeyen kuruluşa ait olmalıdır.

Ajanslar
• Ayarlar- Kişiler ve Varlıklar- Kişiler kısmına gidin.

• Business Manager Yöneticileri olarak en az iki kişi ekledikten sonra 
geri kalanları Business Manager Çalışanları olarak ekleyin.

• Sayfalar- Yeni Sayfalar Ekle- Bir Sayfaya Erişim İste kısmına gidin. 
Çalışanlarınız için uygun Sayfa Yöneticisi erişim düzeyini seçin.

• Reklam Hesapları - Yeni reklam hesabı ekle kısmına gidin. Reklam 
hesabı numarasını girerek sahip olduğunuz bir hesabı eklemek için 
erişim elde edebilir veya reklam hesabının sahibi olan başka bir 
Business Manager’ı kullanmak için erişim isteyebilirsiniz. Reklam 
hesabı, faturaları ödeyen kuruluşa ait olmalıdır.

• Instagram giriş bilgilerini kullanarak tüm Instagram işletme 
hesaplarını ekleyin.

• Ajansları Business Manager’a “Ortaklar” olarak ekleyebilir ve 
bu ajanslara sahip olduğunuz varlıklar için istediğiniz düzeyde 
erişim verebilirsiniz. Böylece ortak ajansları, kuruluşlarının 
Business Manager’ındaki çalışanlar için kullanıcı izinlerini 
yönetebilir ve ajans içerisindeki görev değişiklikleri hakkında 
endişelenmenize gerek kalmaz.

• Müşterileriniz sizi kendi Business Manager’ına eklediyse, 
Business Manager ayarlarına ajans ortağı kodunuzu ekleyerek 
size erişim izni verebilirler.



Business Manager’ın en önemli özelliklerinden 
biri işletmenizdeki çalışanlara ve işletmeniz adına 
hareket edebilecek kişilere izinler vermektir. 
Pazarlama ekibiniz için farklı erişim düzeyleri 
belirlemek, varlıklarınızı ve bilgilerinizi daha iyi kontrol 
edebilmenizi sağlar.

Sayfalar, reklam hesapları ve Pikseller gibi 
Business Manager hesabınızı oluşturmadan önce 
kullandwığınız varlıklar, başlangıçta belirlediğiniz 
izin ayarlarına göre kişisel hesabınıza bağlı olmaya 
devam eder. Karışıklıkların önüne geçmek için, 
işletmenize ait tüm varlıkları Business Manager’a 
taşıyabilirsiniz. Business Manager içerisinde iki farklı 
izin katmanı vardır. 

Ekibinize erişim düzeyleri atayın

Business Manager



1. Katman: Business Manager’a 
özel görevler

2. Katman: Sayfalar ve diğer 
varlıklara ilişkin görevler

İşletme Yöneticileri
İşletme Yöneticileri, çalışan listesine kişi ekleme veya listeden kişi 
çıkarma ve işletmede değişiklik yapma veya işletmeyi silme gibi Business 
Manager’a ait tüm özellikleri kontrol edebilir.

İşletme Çalışanları
İşletme Çalışanları, işletme ayarlarındaki tüm bilgileri görebilir ve İşletme 
Yöneticileri tarafından görevlere atanabilir ancak değişiklik yapamaz.

Business Manager izin görevleri hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.facebook.com/business/help/442345745885606?
id=180505742745347

Sayfalar
Sayfalar, temsil ettikleri işletmeler tarafından kontrol edilen 
varlıklardır. Sayfaları yalnızca bir Business Manager üzerine alabilir 
ancak bir Sayfanın reklamlara erişen, paylaşan ve satın alan birden 
fazla Ortağı veya ayrı ayrı hesapları olabilir. Bu özellik, Instagram 
hesapları ve uygulamaları için de geçerlidir. 

Reklam hesapları
Reklam hesapları, işletmelerin bağlı Sayfalar veya uygulamalarda 
reklam satın almasına olanak tanır. Her reklam hesabının hesapla 
ilişkili bir ödeme yöntemine ve hesaba dayalı olarak reklam satın 
alabilecek yetkili bir kişiye sahip olması gerekir. Reklam hesapları, 
faturaları yöneten tarafın Business Manager’ına ait olmalıdır. Bununla 
birlikte, işletmeniz adına reklam yayınlamaları ve analiz yapmaları için 
reklam hesaplarını istediğiniz işletmelerle paylaşabilirsiniz.

Uygulamalar
Business Manager içerisinde kişiler uygulamaları üzerine alabilir 
ve uygulamalara sahip olabilir. Ayrıca, uygulamalar uygulama 
ayarlarını yönetebilen Business Manager Ortaklarıyla paylaşılabilir. 
Business Manager uygulama kodları, yöneticilerin kuruluşlarına ait 
uygulamaları indiren kişileri tespit etmelerine yardımcı olur. Business 
Manager’daki bir uygulama ayrıca bir veya daha fazla reklam 
hesabına bağlanabilir.

Business Manager
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Pikseller

Hedef Kitleler

Gizlilik ve güvenlik
Her Business Manager’da, beş adede kadar Piksel 
oluşturulabilir ve bu Pikseller Business Manager 
Ortaklarıyla paylaşılabilir. Reklamlarınızı sizin için bir başkası 
yönetiyorsa, Ortak Ata’yı seçerek ve o kişinin işletme kodunu 
girerek kendisine Piksel için ortak görevi atayabilirsiniz.

Paylaşılan hedef kitleler, diğer insanların reklamlarınız için 
oluşturduğunuz hedef kitlelere erişmelerine olanak tanır. 
Hem paylaşan hesap hem de hedef kitleleri alan hesap bir 
Business Manager’a bağlıysa, reklam hesapları ve/veya 
medya ajansları arasında Özel ve Benzer Hedef Kitleleri toplu 
olarak paylaşabilirsiniz.

Facebook Koşulları ve İlkeleri’nin tamamı için:

https:/facebook.com/policies

Business Manager hesabınızı oluşturmak için kişisel 
Facebook bilgilerinizi kullanırsınız. Meslektaşlarınızla 
Facebook’ta arkadaş olmadığınız sürece bu kişiler 
Facebook profilinizdeki herkese açık olmayan  
bilgileri göremez.

Kişisel kimlik bilgilerinizi kullanmak şeffaflık sağlayarak 
hesap varlıklarında yapılan değişiklikleri kimlerin 
yaptığını görmenize olanak tanır. Bu şekilde şüpheli bir 
eylem tespit edildiğinde, değişikliği yapan kişiyle kolayca 
iletişime geçebilirsiniz. Tek kullanıcılı hesaplar birden 
fazla kişi arasında paylaşıldığında bu detay düzeyini 
elde etmek mümkün değildir. Ayrıca, Facebook kişisel 
hesapların ve bilgilerin paylaşılmasına izin vermez.

Facebook’ta gerçekleştirilen işlemler sonucunda 
Facebook koşullarını ve anlaşmalarını ihlal eden 
hesaplar aktif olarak kaldırılır. Ortak veya sahte bir 
hesap kullanıyorsanız, bu hesap kapatılabilir ve işletme 
faaliyetlerinizde aksamalara yol açabilir. 

Business Manager
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Ödeme yöntemi oluşturma
Ödeme yöntemleri, Facebook’ta reklam oluşturmak için zorunludur. 
Business Manager’ınızı ilk defa oluştururken ödeme yöntemi atamak 
için aşağıdaki adımları izleyin.

1. İşletme Ayarları- Ödemeler- Ödeme Yöntemi Ekle kısmına 
kullanmak istediğiniz ödeme yöntemlerini ekleyin.

2. Kredi sınırı kullanmaya uygunsanız, Business Manager’da kredi 
sınırınızın mevcut olup olmadığına bakın. Bunu Facebook satış 
temsilcinizle iletişime geçerek veya facebook.com/business/resources 
adresine gidip Faturalar ve Ödemeler konusunu seçerek yapabilirsiniz.

3. Finans Görevleri kısmında izin düzeylerini belirleyin. Kredi 
sınırlarına veya fatura detaylarına erişmesi gereken kişiler için 
Finans Editörü, bu bilgileri sadece görmesi gereken kişiler için ise 
Finans Analisti görevini seçin.

4. Business Manager - Kişiler kısmına gidin ve görev atanacak kişiyi seçin.

5. Kişinin adının yanında yer alan Düzenle simgesini seçin. Finans 
Görevi altında yer alan iletişim kutusunda uygun seçimi yapın.

6. Ödemeler- Hesap Kredisi- Fatura E-postaları kısmında fatura alması 
gereken e-posta adreslerini güncelleyin.

7. Ayarlar- Ödemeler kısmında kredi sınırına ait Ödenmemiş Yayın’ı 
(bakiye) ve genel durumu görün.

8. Kredi sınırınızı, ajanslar gibi bu sınıra erişim sağlaması gereken diğer 
Business Manager’lar ile paylaşın.

Business Manager



Ödeme yöntemleri kurulumunu tamamladıktan sonra, 
reklam hesapları oluşturabilir ve bu hesaplara gerektiği 
şekilde günlük olarak ödeme yöntemleri ve kredi  
sınırları atayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için reklam hesaplarınıza ödeme 
yöntemlerinizi bağlama ve kredi sınırlarını atama ve 
paylaşma konularına ilişkin adım adım kılavuzlara 
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ödeme Yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.facebook.com/business/help/915454841921082?
id=180505742745347

Kredi Sınırlarını Atama ve Paylaşma ile ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.facebook.com/business/help/1120298481385813

Business Manager
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Piksel bilgilerini şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

• Reklamlarınızın doğru kişilere gösterildiğinden emin olmak

• Reklam hedef kitleleri oluşturmak

• Daha fazla Facebook reklam aracını kullanmaya başlamak

Piksel, internet sitenizin üst bilgi kısmına yapıştıracağınız 
birkaç satırlık bir kod parçasıdır. Facebook reklamlarınızı 
hedef kitlenizin daha alakalı bulmasını sağlamak amacıyla, 
Facebook’un site ziyaretçileriniz hakkında bilgi toplamasına 
olanak tanır.

Piksel; trafiğin nereden geldiği, insanların hangi cihazları 
kullandığı ve diğer demografik bilgiler gibi ziyaretçi 
davranışlarını çeker. Bu bilgiler sayesinde hedef kitlenize 
doğrudan hitap eden reklamlar yayınlayabilir ve 
ziyaretçilerin alıcıya dönüşme olasılığını arttırabilirsiniz.

Pikseli yükledikten sonra ziyaretçi trafiğini analiz edebilir, 
bu sayede özel hedef kitleler oluşturabilir ve dönüşüm 
olaylarını inceleyebilirsiniz.

Facebook 
Pikseli
Facebook Pikseli, kişilerin internet 
sitesinde gerçekleştirdiği bir alışverişi 
tamamlamak gibi belirli eylemleri 
kaydedebilen ve raporlayabilen küçük 
bir kod parçasıdır. Facebook Pikseli, 
reklamlarınızın etkinliğini ölçmen.



Doğru insanlara erişme
Yeni müşterilerin yanı sıra internet sitenizde belirli bir sayfayı ziyaret etmiş veya istediğiniz bir eylemi gerçekleştirmiş kişileri 
bulun. Ayrıca, en iyi müşterilerinize benzeyen daha fazla kişiye erişmek için Özel ve Benzer Hedef Kitleler oluşturun.

Satış artırma
Alışveriş gibi önemsediğiniz eylemleri gerçekleştirme olasılığı daha yüksek kişilere erişmek için otomatik teklifler oluşturun. 
Reklam setinizi dönüşümler için nasıl optimize edeceğinizi öğrenin.

Detaylı bilgi için: 

https://www.facebook.com/business/help/1082085278508457?helpref=faq_content

Reklamlarınızın sonuçlarını ölçme
Doğrudan reklamınız sonucunda gerçekleşen olayları görerek reklamınızın ne kadar başarılı olduğunu ölçün. Facebook 
pikseli sayfanızdan hangi verileri görebileceğinizi öğrenin.

Detaylı bilgi için:

https://www.facebook.com/business/help/1082085278508457?helpref=faq_content

Facebook Piksel’iyle yapabilecekleriniz:

Facebook Pikseli
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WhatsApp, mobil ve bilgisayar için hızlı, basit ve güvenli bir 
mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Messenger’a benzer 
bir şekilde, WhatsApp sayesinde insanlar birbirleriyle mesaj, 
fotoğraf ve videoları kolayca ve özel bir şekilde paylaşabilir. 

İşletmenizin WhatsApptaki varlığını oluşturmak için bir 
WhatsApp Business hesabı oluşturabilirsiniz. Bir Facebook 
Sayfasına benzer şekilde internet sitenizi, iletişim bilgilerinizi 
ekleyebilir ve işletmenizin neler yaptığını anlatan bir 
açıklama yazabilirsiniz. Bir WhatsApp Business hesabınız 
olduğunda müşterilerinizle sohbet üzerinden etkileşime 
geçebilir ve WhatsApp’ın işletmeniz için sunduğu tüm 
özellikleri kullanabilirsiniz.

WhatsApp 
Business
Facebook Pikseli, kişilerin internet sitesinde 
gerçekleştirdiği bir alışverişi tamamlamak gibi 
belirli eylemleri kaydedebilen ve raporlayabilen 
küçük bir kod parçasıdır. Facebook Pikseli, 
reklamlarınızın etkinliğini ölçmen



WhatsApp Business Uygulamasında Faydalanabileceğiniz Bazı Özellikler

Karşılama

İşletmenizi insanlara 
tanıtmak için bir karşılama 
mesajı oluşturun. Bu mesaj 

birisi sizinle konuşma 
başlattığında gösterilir 

Etiketler

Kişilerinizi ve sohbetlerinizi 
etiketlere göre organize 

ederek kolayca bulun

Hızlı Yanıtlama

Hızlı yanıtlarla sık sorulan 
soruların cevaplarını 

kaydedin ve cevapları 
tekrar tekrar kullanın

Otomatik Mesajlar

İnsanların ne zaman yanıt 
alacaklarını bilmesi iççin 
cevap veremeyeceğimiz 

zamanlarda kullanılacak bir 
uzakta mesajı belirleyin

WhatsApp Business



Bir WhatsApp Business Hesabı oluşturmak için şu adımları izleyin:

WhatsApp Business uygulamasını Google Play Store veya App 
Store’dan indirin.

1. İşletmenizin telefon numarasını doğrulayın. Bu, müşterilerle 
konuşurken kullanmak istediğiniz telefon numarasıdır. Halihazırda 
bir kişisel WhatsApp hesabınız varsa, sohbet geçmişinizi yeni 
WhatsApp Business hesabınıza taşıma seçeneğiniz olacak. Bu 
işlemden önce manuel yedekleme yapmanızı tavsiye ederiz.

2. İşletmenizin adını ekleyin.

3. Diğer Seçenekler > Ayarlar > İşletme Ayarları > Profil’e dokunup 
profilinizi oluşturun.

Mobilde WhatsApp Business 
Uygulamasını İndirme

WhatsApp Business



Yurtdışındaki her ölçekten işletmenin sınırların ötesindeki 
büyüme fırsatlarını keşfederek bu fırsatlardan yararlanmasını 
sağlayan Facebook IQ, Sınır Ötesi İstatistik Bulucu’dur. 
Facebook, Instagram ve Audience Network platformlarındaki 
geçmiş kampanya performanslarına dayalı karşılaştırmalı 
ülke verileriyle yeni hedef kitlelere oldukları yerde erişin. 
Dönüşüm gerçekleştirme olasılığının daha yüksek olduğu, 
daha az maliyetli ve daha az reklamın yayınlandığı pazarların 
(ülkelerin veya bölgelerin) hangileri olduğunu kolayca 
belirleyin ve çalışmalarınızı ve global kampanyaları daha iyi 
planlayarak işletmeniz için gerçek sonuçlara ulaşın.

Başka ülkelerde yeni büyüme fırsatları keşfederek bunlardan 
faydalanmak için Sınır Ötesi İstatistik Bulucu’yu kullanın.

Sınır ötesi çözümlerinin kullanımına dair detaylı bilgi için: 

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/cross-
border-advertising?course_ id=418200325667652&curriculum_
id=1855777264527194

Facebook 
IQ
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Facebook Insights, Facebook sayfa istatistiklerini 
ölçebileceğimiz, verilerin raporlamasını yapabileceğimiz 
ve rakip sayfaları takip edebileceğimiz sayfa verilerini 
analiz etme aracıdır. Facebook sayfa istatistikleri aracının 
en önemli özelliği rakip sayfaların istatistiklerini de takip 
edebilme imkanı sağlamasıdır.

Facebook Insights hakkında detaylı bilgi için: 

https://www.facebook.com/iq/insights-to-go?ref=fbiq_site

Facebook 
Insights to Go
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Yardımcı 
Kaynaklar

Haberler, etkinlikler ve ürün güncellemeleri dahil olmak üzere son 
güncellemeleri almak için:
www.facebook.com/business/m/updates-signup

Korona (COVID-19) döneminde sizlere yardımcı olabilecek bilgiler için:
www.facebook.com/business/boost/resource

Mock-up yaratmak için:
business.facebook.com/ads/creativehub/select/?redirect_uri=%2Fads%2Fcreativehu
b%2Fhome%2F

www.facebook.com/business/inspiration

Hedef kitlelerle ilgili içgörü edinmek için:
www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights?ref=ens_rdr

Pazarlama kampanyalarınız için kaydedilebilir formatta iç görüler edinmek için:
www.facebook.com/business/insights/tools/insights-to-go?ref=ens_rdr

Yurtdışına açılım planlarınız varsa:
www.facebook.com/business/insights/tools/cross-border-insights-finder?ref=ens_rdr

Sınır ötesi reklamcılık ile ilgili edinmek için:
www.facebook.com/business/learn/lessons/cross-border-advertising?course_
id=418200325667652&curriculum_id=1855777264527194

Reklam düzenleme:
www.facebook.com/business/help/2169779963333459?id=281239296137284

Reklam sonuçları raporlama:
www.facebook.com/business/help/318580098318734?id=369013183583436

Vertical playbooks I Sektörel bilgiler edinmek için:  
www.facebook.com/business/industries

Başarı hikayeleri:
www.facebook.com/business/success/institute-transformational-nutrition

Daha fazla içgörü edinmek için:
www.facebook.com/business/insights/newsletter-sign-up

We are Social 2020 Raporu:
wearesocial.com/digital-2020
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