Dijital Köprüler: Sınırları aşmanın en kısa yolu
Dijital platformların Türkiye’deki işletmeler ve topluluklar
üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin analizi

Bu Rapor, Deloitte Türkiye tarafından Kasım 2018’de hazırlanmıştır.
İngilizce aslından Türkçe’ye çevrilmiştir.
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Önemli not

Bu rapor (‘‘Rapor’’), Deloitte Danışmanlık A.Ş. (‘‘Deloitte’’)
tarafından Facebook UK LIMITED (‘‘Facebook’’) için aşağıda
belirtilen kapsam ve kapsam sınırlamaları doğrultusunda
hazırlanmıştır.
Rapor, yalnızca Facebook platformlarının Türkiye’deki sosyal
ve ekonomik etkilerinin analiz edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Rapor, farklı bir amaç ya da farklı bir içerikte kullanılamaz
ve raporun içeriği ya da bu rapora dayalı olarak karar alma,
üçüncü taraflara raporlama gibi işlemler de dahil olmak üzere
yapılabilecek herhangi bir işlem hakkında Deloitte’un hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Rapor, Facebook ve Deloitte arasında imzalanan sözleşmenin
esaslarına dayanarak, yalnızca Facebook’un kullanımı için
hazırlanmıştır. Rapor ve/veya Rapor’un herhangi bir içeriği
hakkında, Facebook dışında herhangi bir üçüncü taraf ya da
taraflara karşı Deloitte sorumluluk, yükümlülük ve görev kabul
etmemektedir.
Rapor'da yer alan bilgiler, Facebook’tan ve kamuya açık
kaynaklardan elde edilmiş ve Rapor’un uygun bölümlerinde
referans verilmiştir. Deloitte söz konusu bilgilerin doğruluğu
ve bütünlüğüne ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekte
olup, doğrulama olmaksızın söz konusu bilgilerin doğruluğuna
ve bütünlüğüne güvenmiştir. Ayrıca, Rapor’da yer alan
analizlerden elde edilen sonuçlar Rapor’un yazım tarihinde
mevcut olan bilgilere dayalı olup, sonraki dönemlerde yapılacak
değerlendirmeler için dayanak teşkil etmemektedir.
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Deloitte veya Facebook tarafından ya da onlar adına bunların
ortakları, çalışanları, acenteleri ya da herhangi bir başka kişi
tarafından Rapor’da veya erişime açılan sözlü açıklamalarda yer
alan bilgilerin tamlığı, kesinliği veya doğruluğu hakkında açık ya
da zımni hiçbir beyan ya da garanti verilmemektedir ve Rapor’a
ilişkin hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul edilmeyecektir.
Rapor’a ait fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları Deloitte ve/
veya Facebook’a aittir ve bu Rapor’a ilişkin tüm haklar, açıkça
temin edilmediği sürece saklıdır.
Rapor sadece bilgi amaçlı olup, finansal veya diğer
profesyonel tavsiyede bulunmaya yönelik değildir. Raporda
yer alan spesifik tavsiyeler içinde bulunduğu şartlar itibari
ile değerlendirilmelidir. Bilhassa, Rapor herhangi bir yatırım,
iştirak, çıkış kararına veya Rapor’da değinilen piyasa ve
şirketlerin kullanımına dayanak teşkil etmemektedir.
Hem Deloitte hem de Facebook Rapor’un ve içeriğinin
kullanılmasından (veya kullanılmamasından) ve Rapor’un ve
içeriğinin kullanılmasına (veya kullanılmamasına) bağlı alınan
eylem ve kararlardan kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü kabul
etmeyecektir.
Bu Rapor İngilizce aslından Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkçe
çevirisi ve bu Rapor’un İngilizce aslı arasında herhangi bir
tutarsızlık olması durumunda, lütfen Rapor’un İngilizce aslını
dikkate alınız.
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Temel bulgular
Bu çalışmada, KOBİ’ler de dahil olmak üzere Türkiye’deki işletmelerin ve toplulukların Facebook platformlarına (bu noktadan sonra
“Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger’ı içine alan Facebook uygulama ve hizmetler ailesini” ifade edecektir) bağlanarak
elde ettikleri ekonomik ve sosyal faydalar incelenmektedir. Çalışmada ayrıca, söz konusu platformların, işletmelerin pazarlama ve satış
kabiliyetlerini dönüştürerek, sınır ötesi ticareti kolaylaştırarak ve verimliliği artırarak Türkiye ekonomisini nasıl canlandırdığı incelenmektedir.
Ayrıca, Facebook platformlarının daha güçlü bağlar oluşturması ve iletişimi güçlendirmesi yönleriyle, toplulukların gelişme sürecini nasıl
etkilediği analiz edilmektedir.
Facebook platformlarının ekonomik etkileri
Facebook platformlarının işletmeler
tarafından kullanımı
Türkiye’de işletmelere ait aktif
Facebook sayfası

Facebook platformlarının yardımcı
olduğunu belirten işletmelerin
platformları kullanım amaçları

15,3

%97

1,7

milyar TL

Gayrisafi katma
değer

müşterilere ulaşmak

%87

milyon

satışlarını arttırmak

veya
toplam 3,1 milyon
işletmenin

%55

Facebook platformlarına
atfedilen ekonomik etki

209

%91
daha fazla çalışan istihdamı

’i

0.6
135

bnmilyon
TL

bin

Sınır ötesi müşteri

İstihdam*

%89
diğer şehirlere ve yurtdışına açılmak

%40

670 TL

Facebook
platformlarında bir içerik
veya reklam gördükten
sonra gerçekleşen satın
alma oranı

Facebook
platformlarında içerik
veya reklam gördükten
sonra tetiklenen tüketici
başına harcama tutarı

Facebook platformları
tarafından tetiklenen
doğrudan tüketici harcamaları

6,3 milyar TL

Facebook platformlarının topluluklar üzerindeki etkileri

Kullanıcıların

%78

’i

Facebook Gruplarına katıldı

Kullanıcıların

%65

’i

Facebook Gruplarını başka
şehirlerdeki insanlarla iletişim
kurmak için kullandı

Kullanıcıların

%61

’i

Facebook Grupları aracılığıyla
arkadaşlık kurdu ve bu
bireylerin %41’i fiziksel
olarak da tanıştı

Kullanıcıların

%32

’si

Facebook platformlarında içerik
gördükten sonra bir sosyal
sorumluluk etkinliğine katıldı ve
%11’i bağışta bulundu

Bu Rapor, Deloitte Danışmanlık (Türkiye) tarafından Facebook platformlarının Türkiye ekonomisi ve toplumu üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması
için hazırlanmıştır. Bu sayfada yer alan temel bulgular, Kasım 2018 tarihli Deloitte Danışmanlık (Türkiye) tarafından hazırlanan “Dijital Köprüler” raporunun tamamı ile
birlikte bir bütün olarak okunmalı ve değerlendirilmelidir. Morning Consult İşletme Anketi ve Estima Tüketici Anketi üzerinden elde edilen veriler Facebook iç verilerine
dayanmamaktadır ve raporun ilgili yerlerinde açıkça referans verilen konular için öngörü niteliğindedir.
*Facebook platformlarının oluşturduğu ekonomik değere karşılık gelen istihdamı ifade eder, birincil ve ikincil (dolaylı ve tetiklenen) etkileri içermektedir.
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Yönetici özeti
Son otuz yılda hayatlarımızda ve ekonomi üzerinde dijitalleşmenin güçlü etkileri hissedilmektedir. Dijital
dönüşümün büyüklüğü ve hızı artmaya devam ederken, dijital platformlar ve sosyal medya bu dönüşümün
en önemli katalizörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, KOBİ’ler, büyük işletmeler, hükümetler, sivil
toplum kuruluşları ve topluluklar dijitalleşmenin faydalarından yararlanmaya başlamıştır. Bu değişim içerisinde
geniş kitlelere kolay erişilebilirlik sağlayan Facebook platformları önemli bir rol oynamaktadır.
Giriş
Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook
Messenger’ın aralarında bulunduğu Facebook
platformları, dünya çapında milyonlarca işletme
ve bireye ulaşarak iş yapma ve iletişim biçimlerini
değiştirmektedir. Facebook, bu dönüşümün
Türkiye'deki işletmeler ve topluluklar üzerindeki
ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması,
tanımlanması ve değerlendirilmesi için Deloitte’u
görevlendirmiştir.
Facebook platformları, işletmelerin satış ve
pazarlama yetkinliklerini geliştirerek, sınır
ötesi müşterilere ulaşmalarına yardım
ederek ve dijitalleşmeyle verimliliğin
artmasını sağlayarak ekonomik etkiler meydana
getirmektedir. Buna ek olarak, yerel toplulukların,
sivil toplum kuruluşlarının ve diğer küçük
sosyal kuruluşların mesajlarını ülke geneline
iletmelerine yardımcı olarak, bilgiye erişimi ve
işbirliğini kolaylaştırmakta, hayırseverlik ve
bağış toplama faaliyetlerini tetikleyerek sosyal
etkiler oluşturmaktadır.
Facebook platformlarının ekonomik etkileri;
pazarlama ve satış yeteneklerinin dönüşümü ile
ortaya çıkan “bağlı işletmeler”, içinde ajansların,
içerik üreticilerinin, etkileyen / fikir veren kişilerin
(“influencers”), diğer çözüm üreticilerinin yer aldığı
ve inovasyon ile tetiklenen “dijital ekosistem”,
veri tüketimini ve cihaz alımlarını kapsayan “dijital
ekonomi” başlıkları altında gruplanmaktadır.
Facebook platformlarının sosyal etkileri, bu
platformları kullanan yerel topluluklar, gruplar,
arkadaşlar ve ailelerden oluşan “bağlı topluluklara”,
kamu güvenliği, sağlık sorunları gibi zor durumlarda
bireyleri ve toplulukları birbirine bağlayan, bu
konularda farkındalığı artırmayı sağlayan “bağlı
ülkelere” ve platformlar aracılığıyla düşüncelerin
özgürce ifade edilmesinden ve keşfedilmesinden
yararlanan “bağlı küresel topluma” yayılmaktadır.
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“Bağlı İşletmeler” ve “Bağlı Topluluklar”, bu
çalışmanın odak alanı olarak belirlenmiştir.
Bağlı işletmeler
2017 yılı itibarıyla Türkiye'de %99,8’i küçük ve orta
ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere toplam 3,1
milyon işletme bulunmaktadır. Türk işletmeler,
dijital araçların faydalarını daha fazla benimsemekte
ve sosyal ağlar, Türk işletmelerinin dijital
dönüşümünde önemli fırsatlar sunmaktadır. Son
on yılda, Türk işletmeler dijitalleşme yolculuğunda,
sosyal medyanın sunduğu araçları kullanarak
önemli bir ilerleme kaydetmiş; mevcut, yeni ve sınır
ötesi müşterilere ulaşma imkanına kavuşmuştur.
Facebook Türkiye’de 44 milyon kullanıcı
tarafından aktif olarak kullanılmakta, bu oran ülke
nüfusunun % 55’ini oluşturmaktadır. Türkiye'deki
şirketler Facebook platformları aracılığıyla dijital
varlık göstermek ve bu platformlar üzerinden
müşterileri ile iletişim kurmak için bu potansiyeli
değerlendirmektedir. Facebook üzerinde 1,7
milyon işletme sayfası bulunmaktadır ve bu,
Türkiye'deki tüm işletmelerin %55'ini temsil
etmektedir. Buna ek olarak, Türk kullanıcılarının
%80’i en az bir işletme ile Facebook platformları
üzerinden bağlantı halindedir. Tüketiciler ve
işletmeler arasında Facebook platformları
üzerinden gerçekleşen canlı etkileşim aşağıda
belirtilen etkilere yol açmaktadır.
Sosyal medya platformlarını kullanan işletmelerin;
•• %93'ü, işletmelerini Facebook platformları
sayesinde büyüttüklerine inanmaktadır,
•• %91'i, Facebook platformları yardımıyla daha
güçlü olduklarını düşünmektedir,
•• %90'ı Facebook platformları aracılığıyla yeni
müşteriler bulduklarını düşünmektedir,
•• %87'si, Facebook platformları sayesinde
satışlarını artırdıklarını söylemektedir.
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Facebook platformlarının işletmeler ve
ekonomi üzerindeki etkileri
Bu çalışma, Facebook platformlarının kullanımı
ile büyüyen işletmelerin, Türkiye’deki ekonomik
aktiviteleri ve istihdamı nasıl etkilediğini
incelemektedir. Bu etkiler; (1) dönüştürülen
pazarlama ve satış yetkinlikleri; (2) kolaylaşan
sınır ötesi ticaret ve (3) dijitalleşme ile artan
verimlilik olarak tanımlanmaktadır.
1. İşletmeler, yeni müşterilerini bulmak, onların
dikkatini çekmek ve iş hedeflerine ulaşmak
için Facebook platformlarından giderek daha
fazla faydalanmaktadır. Sosyal medya kullanan
şirketlerin %93'ü, müşterilere ulaşmak ve iş
içeriklerini onlarla paylaşmak için Facebook
platformlarını kullanmaktadır. Başarılı
reklam kampanyaları tüketici harcamalarına
dönüşerek işletmelere geri dönüş sağlamaktadır.
Tüketicilerin %40'ı Facebook platformlarında
yer alan bir reklam veya tanıtımı gördükten
sonra ürün ya da hizmet satın aldıklarını
belirtmektedir. Kullanıcı başına Facebook
platformlarında tetiklenen ortalama harcama tutarı
son 12 ayda 670 TL’dir.
2. Facebook platformları şirketlerin küresel
çapta müşteri bulmalarına yardımcı olmaktadır.
Coğrafi engelleri kaldırarak sınır ötesi ticaret
fırsatlarıyla işletmelerin vizyonunu etkilemektedir.
Sosyal medya kullanan Türk işletmelerinin
%91'i, Facebook platformlarının, erişilmesi
zor bölgelerdeki müşterilere ulaşmalarına
yardımcı olduğunu söylemektedir. Türk
nüfusunun yaklaşık 1,7 katına karşılık gelen
dünyanın dört bir yanından 135 milyondan
fazla kişi, Türkiye'de bir işletmeye Facebook
platformları aracılığı ile bağlantı kurmuş
durumdadır.
3. Artan etkileşim ve daha hızlı iletişim,
işbirliğini geliştirmekte ve verimsizliğe neden
olan gecikmeleri ortadan kaldırmaktadır.
Böylelikle, işletmeler günlük operasyonlarında
karşılaştıkları çeşitli zorlukları daha etkin şekilde
yönetebilmektedir. Sosyal medya kullanan
tüketicilerin %80'inden fazlası mesajlaşma
platformları WhatsApp, Instagram Direct
ve Facebook Messenger’ı kullanarak
işletmelerden ürün ve hizmetler hakkında
bilgi almaktadır.

Facebook platformlarına atfedilen
ekonomik etki
Bu çalışma kapsamında, hem ulusal hem de
bölgesel düzeyde oluşan ekonomik etkiyi
ölçümlemek için Facebook platformlarının satış
ve pazarlama etkilerine odaklanan ekonomik
modelleme kullanılmıştır. Bu çerçevede işletmelerin
doğrudan ve organik olarak tetiklenen satışları
ve artan marka değeri etkileri göz önünde
bulundurulmuştur. Literatürde kabul görmüş GirdiÇıktı analizi kullanılarak, Gayrisafi Katma Değer
(GSKD) ve istihdam üzerinde hem birincil hem de
ikincil (dolaylı ve tetiklenen) etkiler ölçümlenmiştir.
•• Son 12 ayda Facebook platformları aracılığıyla
tetiklendiği tahmin edilen doğrudan tüketici
harcamaları 6,3 milyar TL’dir.
•• Doğrudan gerçekleştirilen tüketici harcamaları
ve marka değeri etkisi de dahil olmak üzere
Facebook platformlarının kullanılmasıyla oluşan
toplam Gayrisafi Katma Değer 15,3 milyar
TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakam 2017 yılında
Türkiye'nin GSKD'sinin %0,56'sına karşılık
gelmektedir. İstanbul ve Ankara bölgeleri, katma
değer payının yaklaşık %50'sini oluşturmakta,
Türkiye'deki diğer bölgeler ise kalan etkiyi
paylaşmaktadır.
•• Facebook platformlarının yarattığı ekonomik
değerin neden olduğu istihdamın, 2017 yılında
Türkiye’nin toplam istihdamının %0,74'üne
karşılık gelen 209 bin kişi olduğu tahmin
edilmektedir. Facebook platformlarının istihdam
etkisinin oranının (%0,74), GSKD etkisinden biraz
daha yüksek (%0,56) olmasının temel nedeni
Facebook platformlarının etkilerinin perakende
ve imalat gibi emek yoğun sektörlerde daha fazla
gözlemlenmesidir.
Facebook platformlarının topluluklar
üzerine etkileri
Facebook; bireyler, arkadaşlar ve aileler arasında
bağlar kurmakta ve aynı zamanda anlamlı
çevrimiçi topluluklar (“Gruplar”) oluşturmaktadır.
Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının
%78'i en az bir gruba üyedir. Gruplardaki
dijital etkileşimler yeni arkadaşlıklara temel
oluşturmaktadır. Herhangi bir gruba üye
olan kullanıcıların %61'i Facebook'ta yeni bir
arkadaş edindiklerini ifade etmekte, bunların
%41'i ise fiziksel olarak bu kişiler ile bir araya
geldiklerini belirtmektedir. Bu durum, Facebook
platformlarının Türkiye'deki kullanıcılar arasındaki
bağlantı ve etkileşimi ne ölçüde etkilediğini
göstermektedir.

Birçok farklı konu için Facebook Grupları
oluşturulmaktadır. Türkiye’de en popüler Facebook
Grupları, mizah, etkinlikler, politika, okul, spor &
sağlık ve kültür & turizm konularını kapsamaktadır.
Aynı zamanda gruplardaki etkileşimler farklı
şehirlerdeki bireyleri birbirine bağlamaktadır.
Kullanıcıların %65'i, Grupların diğer şehirlerde
yaşayan kullanıcılarla bağlantı kurmada
önemli olduğuna inanmaktadır. Bu özellikleriyle
Facebook platformları şehirleşme olgusuyla ortaya
çıkan insan ilişkilerinin ve kültürlerin korunması
konusunda da topluma katkı sağlamaktadır.
Facebook platformlarının yarattığı açık iletişim
ortamı, Türkiye'de sosyal farkındalığı ve sivil
toplum faaliyetlerine katılımı artırmaktadır.
Facebook platformları kullanıcılarının
%32'si, Facebook platformlarında içerik
gördükten sonra topluluklar ve sivil toplum
kuruluşlarının sosyal sorumluluk etkinliklerine
katıldıklarını, %11'i ise bağışta bulunduklarını
belirtmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve diğer
sosyal organizasyonlar, daha geniş kitlelere ulaşmak
ve üyeleri arasında daha etkin iletişim kurarak
etkileşimi artırmak için Facebook platformlarından
yararlanmaktadır.
Facebook Grupları, bireylerin ilgi duydukları
toplulukları bulmalarına yardımcı olmakta
ve ilgilendikleri konulara dahil olarak olumlu
değişimlere neden olmalarını sağlamaktadır. Bu
Gruplar, geleceğin eczacıları için faydalı bir rehber
olan ve sektörel konuların tartışıldığı “Sadece
Eczacı” gibi bir grup, “Teknolojik Anneler” gibi
bireylerin deneyimlerini paylaştığı ve kadınların
teknolojiyi benimsemeleri için örgütlenen bir
topluluk veya kanser tedavisinin uzun ve zorlu
yolculuğunda insanları bir araya getirerek daha
yakın bağlantılar kuran “Kanser Savaşçıları” gibi
destekleyici bir topluluk olabilmektedir.
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01 Giriş
Facebook platformları, farklı ölçeklerdeki işletmelere mevcut müşterilere erişme, pazarlama ve satış
kabiliyetlerindeki dönüşümle yeni müşteriler kazanma olanağı sağlamaktadır. Topluluklar da iletişim ve
işbirliği ile birbirine daha bağlı hale gelmektedir.

Facebook platformlarının etki alanı
Dijitalleşme, işletmeler ve topluluklar için çeşitli
ekonomik ve sosyal etkilere yol açmaktadır.
Bu etkiler doğrudan ve dolaylı etkiler şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Teknoloji ve sosyal ağlardaki
gelişmeler, her ölçekteki şirketler için önemli
fırsatları da beraberinde getirmektedir.
Facebook platformları; işletmelerin müşterilerle
bağlantı kurmasına, yeni müşterilere ulaşması
ve satışlarını artırmasına yardımcı olmaktadır.
İşletmelerin, ilham veren fotoğraf ve video gibi
görsel unsurlar kullandıkları Instagram aracılığıyla
işlerini büyütmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca,
doğrudan, anında ve hızlı iletişim kurmaya olanak
sağlayan Facebook Messenger ve WhatsApp
mesajlaşma uygulamaları, müşteri ilişkileri ve
müşteri desteği gibi konularda işletmeler için
değerli birer araç görevi görebilmektedir.
Facebook platformlarının dijital satış ve pazarlama
konusunda sağladığı olanaklardan faydalanan
KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin iş yapma
şekilleri “Bağlı İşletmeler” olmaya evrilmektedir.
Facebook platformları; işletmelere, markalarını
tanıtma, müşteri tabanlarını genişletme, daha kolay
sınır ötesi ticaret yapma ve genel anlamda satış
becerilerini artırma olanağı sağlamaktadır. Daha
geniş ölçekte, Facebook platformları; uygulama
geliştiriciler, dijital ajanslar, içerik yöneticileri,
blog yazarları ve etkileyen / fikir veren kişilerden
(“influencers”) oluşan yeni bir “Dijital Ekosistem”in
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bağlı İşletmeler ve
Dijital Ekosistemler, internet erişim ve mobil cihaz
talebini artırarak daha da büyük ölçekte “Bağlı
Ekonomi”yi canlandırmaktadır.
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Facebook’un uygulama ve hizmetleri, milyonlarca işletmeye
müşterileri ile anlamlı bağlantılar kurma ve işlerini büyütme
olanağı vermektedir. İşletmeler, Facebook platformlarını;
pazarlama faaliyetleri, bilgi toplama, yeni müşterilere erişme ve
küresel pazarlara ulaşma gibi çok çeşitli amaçlar doğrultusunda
kullanmaktadır.
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Economic Impacts

Social Impacts

Şekil 1 - Facebook platformlarının etki alanı

Enlarges customer base

Şekil 1
Connected
Businesses

Improves communication

Eases cross-border trade
Ekonomik etkiler
Improves efficiency

Bağlı
işletmeler

Digital
Ecosystem

İletişimi artırma

Daha kolay sınır ötesi ticaret yapma

Bilgiye erişimi kolaylaştırma

Creates aartırma
new ecosystem
Verimliliği

Raises
awareness
Bağış toplamaya olanak
sağlama

Triggers business innovation

Connected
Bağlı
Economy
ekonomi

Enables fundraising

Müşteri tabanını genişletme

Yeni ekosistemler yaratma

Dijital
ekosistem

Facilitates access to information
Sosyal etkiler

Builds environment
İnovasyonu
tetikleme

Farkındalık yaratma

Bağlı
topluluklar

Supports entrepreneurship

for digital content creators Girişimciliği desteklemeConnects people in times of crisis

Dijital içerik yaratıcıları için ortam
hazırlama

Triggers data consumption

Veri tüketimini artırma

Motivates mobile device purchase
Mobil cihaz alımını teşvik etme

Bağlı ülke

Zor durumlarda insanları birbirine
bağlama

Enables discovery of humanitarian problems

İnsani yardım konularının fark edilmesi
sağlama

Bağlı

Fikirlerin serbest dolaşımını teşvik etme

toplum

Promotes free flow ofküresel
ideas

: Çalışmanın odak alanı

: Focus
area ofodak
the study
Çalışmanın
alanı

Kaynak: Deloitte analizi

Bu platformların sosyal boyuttaki etkileri öncelikle
yerel düzeyde ortaya çıkmakta, ardından ülke
çapında yayılmakta ve nihai olarak da küresel
düzeyde toplumlara ulaşmaktadır. Facebook
platformları, “Bağlı Topluluklar” oluşturacak
şekilde iletişimi artırmakta, bilgiye erişimi
sağlamakta ve işbirliğini kolaylaştırmaktadır.
Böylece bu toplulukların belirli bir amaç için
kaynak toplamasına imkan sağlayarak hayırseverlik
faaliyetlerine zemin oluşturmaktadır. Ulusal
düzeyde bu platformalar, kamu güvenliği ve sağlık
sorunları dahil olmak üzere önemli konularda
farkındalık yaratmaya yardımcı olmaktadır.
Böylelikle zor zamanlarında bireyleri ve toplulukları
birbirine bağlamaktadır.

Çalışmanın odak alanı
Bu çalışma kapsamında, Facebook platformlarının
etkilerine ilişkin daha somut sonuçlara ulaşmak
adına ilk katmanında yer alan “Bağlı İşletmeler”
ve “Bağlı Topluluklar”a ilişkin ekonomik ve sosyal
etkiler ayrıntılı olarak analiz edilmektedir.

İşletmeler veya topluluklar, Facebook
platformlarında faaliyetlerini kolayca tanıtabilmekte
ve potansiyel müşterilere ulaşabilmektedir. Bu
sayede yeni işlerin kurulması kolaylaşmaktadır.
Daha geniş bir kapsamda, kar amacı gütmeyen
kuruluşlar ve diğer sivil toplum örgütlerini de
içeren “Bağlı Küresel bir Toplum”, platformların
sunduğu fikirlerin keşfinden ve serbest akışından da
yararlanmaktadır.
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02 Bağlı işletmeler
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Türkiye’nin ekonomik performansına ortak katkıda
bulunmaktadır. Türkiye’deki işletmeler sundukları faydalar nedeniyle dijital araçları giderek daha
fazla benimsemektedir ve sosyal ağlar, Türk işletmelerinin dijital dönüşümünde önemli bir fırsat
sunmaktadır.
Önemli bulgular 1

Türkiye’de 1,7 milyon
işletmenin aktif Facebook
sayfası bulunmaktadır ve bu
sayı Türkiye’deki tüm

Türkiye’de Facebook
platformlarını kullanan

Sosyal medya kullanan

işletmelerin %91’i Facebook
platformları sayesinde bugün
daha güçlü olduklarını

kullanıcıların %80’i bu
platformlar aracılığıyla en az
bir KOBİ ile bağlantı
halindedir.

işletmelerin %55’inden
fazlasına karşılık gelmektedir.

düşünüyor. %87’si Facebook
platformları sayesinde
satışlarının arttığını
ifade ediyor.

Tüketicilerin %80’inden
fazlası işletmelerle iletişime
geçebilmek için WhatsApp,
Instagram Direct, Facebook
Messenger mesajlaşma
kanallarını kullanmaktadır.

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi ve Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi, Facebook iç verileri

Türkiye ekonomisini yönlendiren KOBİ’ler
KOBİ’ler, istihdam ve ciro gibi kritik ekonomik
göstergeler üzerinde önemli etkilere sahip
olduğundan, doğrudan Türk ekonomisinin yönünü
belirlemektedir. Türkiye’deki tüm işletmelerin
%99’unu oluşturan KOBİ’ler, yaklaşık 3,1 milyon
işletmenin bulunduğu ekonomik ortamın önemli
bir bölümünü temsil etmesine rağmen, hala büyük
bir gelişim potansiyeline sahiptir.

Her ne kadar KOBİ’ler, Türkiye’deki işletmelerin
sayısal olarak önemli bir oranını teşkil etse de,
bu durumu etkili bir şekilde kayda değer çıktılara
dönüştürememişlerdir. KOBİ’lerin sektörel
dağılımı, perakende ve konaklama gibi emek
yoğun sektörlerde yoğunluk göstermektedir. Bu
işletmeler genellikle, yoğun bir şekilde işçilik ve
emeğe dayandığından, dijitalleşme yoluyla elde
edilecek verimlilik iyileştirmeleri, hem işletmelerin

karlılığı hem de Türkiye ekonomisi üzerinde hızlı
olumlu etkiler yaratabilir. KOBİ’lerin birçoğunun
halihazırda kurumsal sistem altyapıları olmadığı
için bu tip sistemlere sahip büyük kurumsal
işletmelere nazaran dijital dönüşüme daha kolay
ve hızlı ayak uydurabilirler. Sektörel dağılımın diğer
önemli bir kısmını oluşturan ve düşük kar marjıyla
çalışan ulaşım gibi sektörlerde dijitalleşme karlılık
sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilir.

Şekil 2 - İşletmelerin ekonomiye katkısı, 2017, %
Ekonomik göstergeler

KOBİ sektör dağılımı

%36

%0,2

%31

%34

%69

%66

%56

Ücretli çalışan
sayısı

Ciro

İhracat

%44

Kaynak: TÜİK Not: Örnekleme amacıyla, 1-250 çalışan büyüklüğüne sahip işletmeler “KOBİ” olarak kabul
edilmekte ve daha fazla çalışan sayısına sahip işletmeler “Büyük işletmeler” olarak kabul edilmektedir.
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%7
Diğerleri

%13
%7

Mesle ki, bilimse l
ve teknik
faaliyetle r

İmalat

%9

İnşaat

Büyük işletmeler

%13

Konaklama ve
yiyece k hizmeti
faaliyetle ri

KOBİ'ler

Toptan ve
pe rakende tic aret

İşletme sayısı

Ulaştırma ve
de polama

%15

%99,8

2017 yılında,
Türkiye’deki tüm
işletmelerin %99’u
toplam ihracatın sadece
%56’sını ve toplam
cironun %66’sını teşkil
etmiştir. Geri kalan %1
ise, cironun %34’ünü
ve toplam ihracatın
neredeyse yarısını
gerçekleştirmiştir.
Kaynak: TÜİK
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Dijitalleşme yoluyla işletmelerin değişen iş
modelleri
Makroekonomik ortam, dijital teknolojilerin etkisi
ile bir dönüşüm geçirmektedir. Tüketicilerin hızla
değişen taleplerinin öncülük ettiği bu dönüşüm,
işletmeleri ve faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir.
Tüm işletmeler, dönüştürülmüş iş modelleri
sayesinde, daha verimli ve sonuç daha karlı hale
gelerek büyümektedir.
Söz konusu dönüşüm üç adımda
gerçekleşmektedir:
1. Müşterilerin işletmelerden beklentileri, dijital
teknolojilerin beraberinde getirdiği devrim
ile değişmektedir. Daha yüksek beklentiler;
kişiselleştirilmiş iletişim, dijital etkileşimler ve
geliştirilmiş deneyimleri içermektedir.

Şekil 3 - İşletmelerin iş modellerinin dijitalleşme yoluyla dönüşümü

1
Müşterilerin
değişen
talepleri ve
dijital araçların
kullanımı

2
Dönüşen iş ve
iş yapış
modelleri

3
Büyüyen, daha
verimli ve karlı
hale gelen
işletmeler

Kaynak: Deloitte analizi

2. İşletmeler, değişen bu ortama, iş modellerini
değiştirerek yanıt vermektedir. KOBİ’ler işlerini
sınır ötesi ticarete odaklanarak ve müşteri
tabanını geliştirerek dönüştürmekte, büyük
işletmeler ise müşterilerini daha yapısal ve teknik
bir şekilde hedeflemektedir.
3. Günümüzde dijital teknolojiler, üretim, inşaat,
bilgi ve iletişim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren farklı büyüklüklerdeki işletmelerin
işlerini büyütmelerine ve daha verimli hale
gelmelerine olanak sağlamaktadır.
Türkiye’deki KOBİ’lerin ve büyük işletmelerin,
dijitalleşme yolculuğunda önemli deneyimleri
bulunmaktadır. Ancak, işletmelerin birçoğu
internet sitesi üzerinden çevrimiçi satış gibi
imkanlardan yoksundur. TÜİK ve Eurostat
istatistiklerine göre, Türk işletmelerinin internet
siteleri işlevsellik yönünden değerlendirildiğinde
Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde kalmaktadır.
Türk şirketlerinin internet sitelerinde çevrimiçi
sipariş verme (%9), sipariş durumu takibi (%8) ve
işletmenin sosyal medya profillerine bağlantılar
veya referanslar (%49) gibi fonksiyonaliteler
sınırlıdır. Sosyal medya gibi dijital araçları kullanmak,
büyük ölçekli işletmelerin ve özellikle de KOBİ’lerin
sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilir ve
dijitalleşme yolculuğunda bir sıçrama etkisi
oluşturabilir.

İşletmeler iş ve iş yapış modellerini dönüştürmek için dijital araçları benimsemektedir.
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Dijitalleşme için etkili bir kaldıraç: sosyal
medya platformları
İşletmeler, internet kullanımından başlayan ve
çevrimiçi satışların kendi iş modellerine entegre
edilmesine kadar uzanan dijital araçlardan
yararlandıklarından, sosyal medya platformlarından
da yararlanmaya başlamışlardır. İşletmeler artık
iş süreçlerini dijitalleştirmek için sonraki adımı
beklemek zorunda değildir, zira sosyal medya
platformları halihazırda kolay erişilebilir alternatifler
sunmaktadır.

İşletmelerin %61’i müşterilerini
internet siteleri yerine Facebook
sayfalarına yönlendirmeyi tercih
etmektedir.

Facebook platformlarının erişim alanı
Sosyal medya platformları, hem işletmelerin hem
de bireylerin kullandıkları en önemli çevrimiçi
ortamlardan biri haline gelmiştir ve sosyal medya
platformlarının erişim alanı, küresel ve yerel olarak
durmadan artmaktadır. Facebook’un aylık aktif
kullanıcı sayısı dünya genelinde 2 milyarı geçmiştir.
Türkiye’de ise yaklaşık 44 milyon aylık aktif
Facebook kullanıcısı bulunmaktadır ve bu rakam
toplam nüfusun %55’ine karşılık gelmektedir.

Şekil 4 – Türkiye’deki Facebook penetrasyonu, 2018, milyon kişi, %

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi⁴

Mevcut yetkinliklerle, işletmeler mevcut
müşterilerine ancak bir noktaya kadar ulaşabilir
ve onlarla olan ilişkilerini yalnızca belirli bir ölçüye
kadar sürdürebilir. Bununla birlikte, sosyal ağlar,
başta KOBİ’ler olmak üzere Türkiye’deki işletmeler
için bir destek mekanizması işlevi görmektedir.
Sosyal medya platformları, özellikle küçük
işletmelere birçok yeni fırsatlar sunmaktadır.
Örneğin, televizyon ve gazete gibi kitlesel
medyayı da içine alan geleneksel pazarlama
kanallarının yüksek maliyetleri genellikle KOBİ’lerin
pazarlama bütçesini aşmaktadır. Fakat KOBİ’ler
günümüzde sosyal medya platformlarının da
etkisiyle kaynaklarını daha verimli kullanabilmekte
ve tıpkı büyük işletmeler gibi potansiyel müşteri
hedeflemekte ve onlara ulaşabilmektedir. Örneğin,
yerel bir kuaför, küçük bir yatırımla mağazasının
civarındaki potansiyel müşterileri kolayca
hedefleyebilmektedir.
Sosyal medya platformları, çeşitli sektörlerdeki
işletmelerin, gelişmiş bir pazarlama fonksiyonalitesi,
uluslararası pazarlara erişim ve verimlilik kazanımı
elde etmesini sağlar. Bu platformlar aracılığıyla,
işletmelerin mevcut etki alanlarının ötesindeki
müşterilere ulaşmaları mümkündür. Bu platformlar,
işletmelere; esnek, kolay yönetilebilir, daha uygun
maliyetli ve ölçülebilir seçenekler sunmakta ve
pazar erişimlerini genişletmektedir.
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44
milyon

%55

44 milyonun üzerind
aktif Facebook kullan
bulunan Türkiye’de,
penetrasyon oranı tü
nüfusun %55’ine ulaş

44 milyonun üzerinde aylık aktif Facebook
kullanıcısı bulunan Türkiye’de, penetrasyon oranı
tüm nüfusun %55’ine ulaşmıştır.
Kaynak: Facebook iç verisi, TÜİK
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Şekil 5 - İletişim platformlarını 1 saatte en az 1 defa kullanan tüketicilerin yüzdesi, 2017, %

Türkiye’de sadece Facebook değil aynı zamanda
diğer Facebook platformları da yüksek bir
penetrasyon oranına sahiptir. Facebook’un,
Türkiye’de en çok kullanılan ilk altı iletişim platformu
arasında dört platformu vardır ve günlük kullanım
oranı saatte en az bir defaya kadar ulaşmaktadır.
Yüksek kullanım sıklığı, Türk halkının Facebook
platformlarını hevesli bir şekilde sahiplendiğini
göstermektedir.

WhatsApp
Facebook
Instagram
Kişisel E-Mail
İş E-Maili
Facebook Messenger
Twitter
Skype
iMessage
Snapchat

%0

%10

%20

Kaynak: Deloitte Global Mobil Kullanıcı Anketi 2017, Türkiye

%30

%40

%50

%60

WhatsApp, Facebook ve
Instagram Türkiye’de en
çok tercih edilen iletişim
platformlarıdır.

WhatsApp, Facebook, and
Instagram
are
the most
İşletmeler
ve sosyal
medya
Türkiye’deki sosyal medyanın geniş erişim alanı,
preferred
communication
her büyüklükteki işletmeyi kapsamaktadır. TÜİK’e
göre, hem
işletmeler hem de KOBİ’lerin
platforms
inbüyük
Turkey.

büyük çoğunluğu, Facebook platformları dahil
olmak üzere, işletmeleri için sosyal medyayı
kullanmaktadır. Büyük işletmeler biraz daha yüksek
bir sosyal medya penetrasyon oranına sahip olsalar
da, KOBİ’ler sosyal medya platformlarını daha hızlı
bir şekilde benimsemiştir.

Türkiye’de işletmelere ait 1,7
milyon aktif Facebook sayfası
bulunmaktadır. Bu durum,
Türk işletmelerinin %55’ten
daha fazlasının Facebook
kullandığını göstermektedir.
Facebook sayfası olan
işletmelerin oranı

KOBİ’ler ve büyük işletmelerin çoğunluğu Facebook platformlarının da olduğu sosyal medya
uygulamalarını işletmeleri için kullanmaktadır.

%55
Kaynak: Facebook iç verisi, TÜİK
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Şekil 6 - Sosyal ağları kullanan Türk işletmelerinin sosyal ağ tercihi, 2018, %

%94

WhatsApp

%89

Facebook

Facebook
Messenger

%86

Instagram

%85

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi² ve Estima Tüketici Anketi³ üzerine yapılan Deloitte analizi

Türk şirketleri sosyal medyayı benimsemekte ve
sosyal ağları kullanan işletmelerin %85’inden fazlası,
Facebook platformlarını tercih etmektedir. Müşteri
gruplarına erişebilirliği sürdürmeye ilişkin analiz
yapmak için, sosyal medyada bulunmanın yanı sıra,
sosyal medya kullanım sıklığı da önemlidir. Morning
Consult tarafından yapılan ankete ilişkin analizimize
göre, işletmelerin büyük çoğunluğu günde en az
birkaç kez Facebook platformlarını kullandığından,
sosyal medya kullanım sıklığının Türkiye’de oldukça
yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

Sosyal ağları kullanmanın ardındaki motivasyonlar
analiz edildiğinde, işletmelerin Facebook’u
kullanmalarının başlıca nedeni, ürün veya
hizmetlerini göstermek olarak göze çarpmaktadır.
Diğer taraftan, her ne kadar Instagram, görsel
bir ilham platformu olarak ortaya çıkmış olsa da,
platformları dönüştüren işletmeler, görsel keşifler
ile aynı anda ürün/hizmetleri için bilgi sağlayarak ve
farkındalık oluşturarak, temel işletme fonksiyonları
için Instagram’ı kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca,
WhatsApp ve Facebook Messenger mesajlaşma
uygulamaları; doğrudan, anlık ve hızlı erişim ve
iletişim olanaklarıyla Türk işletmeleri tarafından
benimsenmektedir.

Şekil 7 - Facebook platformlarını aşağıdaki amaçlarla günde bir kereden fazla kullanan işletmelerin yüzdesi, 2018, %

Platform

Bilgi
sağlamak

Ürün ve hizmetleri
göstermek

Ürün ve hizmet
satmak

Müşteriler ve
tedarikçiler ile
iletişim

Potansiyel
yeni müşterilere
tanıtım yapmak

Dahili iş süreçlerini
yönetmek

Facebook
platformları*

%83

%79

%74

%81

%75

%81

%60

%61

%54

%58

%57

%51

%56

%56

%53

%53

%54

%48

%50

%46

%45

%50

%45

%45

%75

%68

%65

%73

%61

%74

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi
* Facebook platformlarından herhangi birisini seçenler göz önünde bulundurulmuştur.
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Şekil 8 – İşletmelere göre Facebook platformlarının kendilerine sağladığı faydalar, %

%93

%90

%87

%91

İşletmeyi
büyütme

Yeni müşteri
bulma

Satışları
artırma

Daha güçlü
olma

İşletmelerin %87’sinden fazlası
Facebook platformlarının
işletmelerini desteklediğini
belirtmektedir.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan

% of businesses
useFacebook platformlarınca
analize göre, işletmeler
en önemli faydalar arasında yeni
cebooksağlanan
platforms
to reach
müşterilere ulaşmayı, satışlarını artırmayı
büyütmeyi göstermektedir.
d sell tove işletmelerini
customers.
İşletmelerin büyük çoğunluğu Facebook

platformlarının
işletmelerini
daha güçlü kılması
e: Deloitte Analysis
of Morning
Consult Business
y
konusunda hemfikir.
Facebook platformlarının yüksek erişebilirliği,
kullanıcıların bu platformları sıklıkla
kullanabilmesine olanak tanımaktadır. Estima
Tüketici Anketi üzerine yaptığımız analize göre,
Türkiye’deki adreslenebilir nüfusun ortalama
%81’inin günde pek çok kez Facebook
platformlarını kullanmakta olduğunu ortaya
çıkmaktadır.

Türkiye’deki Facebook
kullanıcılarının %80’i ülkedeki
KOBİ’lerden en az birine
Facebook üzerinden bağlıdır.
Kaynak: Facebook iç verisi

Üstelik kullanıcılar
yalnızca Facebook
platformlarına giriş
yapmakla kalmayıp
Facebook ve Instagram
üzerinden işletmeleri
ve etkileyen / fikir veren
kişileri (“influencers”)
takip etmektedir. Facebook’a göre, Türkiye’deki
platform kullanıcıların %80’i ülkedeki en azından bir
KOBİ’ye sosyal ağlar üzerinden bağlıdır. KOBİ’ler ve
müşterileri arasında olan bu yüksek etkileşim oranı
işletmeler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.
Bu platformlar sayesinde, işletmeler hem mevcut
e: Facebook müşterilerine
Internal Data hem de yeni müşterilere ulaşabilir,
satışlarını artırarak işletmelerini büyütebilirler.

%80

% of people on Facebook in
rkey are connected to at
st one SMB in the country.
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Facebook platform kullanıcıları işletmelere sosyal ağlar üzerinden bağlıdır.
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İletişim devri: Mesajlaşma ne sunabilir?
Dijitalleşmenin sunduğu yeni fırsatlardan
etkilenen işletmeler operasyonlarını daha
fazla dijitalleştirecek alanlar arayışı içindedir.
Halihazırda işletmeler, Facebook platformlarını,
satış ve pazarlama süreçlerine ziyadesiyle entegre
etmişlerdir ve bu durum işletmelerin dijital
ortamda daha fazla görünürlük kazanması yoluyla
işlerini büyütmesini sağlamıştır. Ayrıca, reklam
ve müşteri hizmetleri gibi geleneksel unsurlar da
dijitalleştiği için iş yapış şekilleri de değişmektedir.
Anlık mesajlaşma, tüketiciler için markalarla bağlantı
kurma sürecini değiştirmiştir. Kullanıcılar, ürün ve
hizmetler hakkında bilgi almak veya sipariş vermek
ve hatta sipariş sonrası destek almak gibi farklı
amaçlarla markalara ulaşmaktadır. Estima Tüketici
Anketi analizine göre, sosyal medya kullanıcılarının
neredeyse yarısı mesajlaşma platformları üzerinden
markalara ulaşmaktadır. Ayrıca, kadınların bu
platformlar aracılığıyla markalarla etkileşim kurma
oranları erkeklere nazaran daha yüksektir.

Tüketicilerin %80’inden fazlası
mesajlaşma platformları
WhatsApp, Instagram Direct
ve Facebook Messenger’ı
kullanarak işletmelerden ürün
ve hizmetler hakkında bilgi
almaktadır.

Anlık mesajlaşma, tüketicileri markalarla bağlama sürecini kökten değiştirmiştir.

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi

Şekil 9 - Aşağıdaki alanlarda WhatsApp kullanmanın yararlı olacağını belirten anket
katılımcıları oranı, 2018, %
Ödeme
hizmetleri

%76

Tanıtım ve reklam
hizmetleri

Müşteri destek
hizmetleri

%75

%77

Bununla birlikte dijitalleştirme; ödeme, reklam
ve müşteri destek hizmetleri gibi geleneksel iş
kavramlarına yeni dijital unsurlar getirmektedir.
WhatsApp üzerinden henüz tüm özellikler
sunulmamasına karşın, işletmelerin %59’u
sunulacak e-ticaret ve alışveriş hizmetlerinin işlerini
büyütme potansiyeli olduğunu belirtmektedir.

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi
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03 Facebook platformlarının
işletmeler ve ekonomi üzerindeki
etkisi
Facebook platformları, işletmelerin pazarlama ve satış kabiliyetlerini dönüştürerek,
sınır ötesi ticareti kolaylaştırarak ve dijitalleşme ile verimliliği artırarak Türkiye
ekonomisini canlandırmaktadır. Bu canlandırma neticesinde, tetiklenen doğrudan
tüketici harcamaları, Gayrisafi Katma Değer (GSKD) ve istihdam şeklinde ölçülebilen
somut ekonomik sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Önemli bulgular 2

Tüketicilerin %40’ı
Facebook platformlarında
reklamını gördükten sonra
bir ürün satın almıştır. %73’ü
en az altı ayda bir bu
platformlar üzerinden
alışveriş yapmaktadır.

Sosyal medya kullanan

işletmelerin %93’ü
mevcut ve potansiyel
müşterilerle iletişim kurmak
için Facebook platformlarını
kullanmaktadır.

Kullanıcı başına tetiklenen
harcama tutarı son 12 ay
içerisinde 670

TL’dir.

Sosyal medya kullanan

işletmelerin %91’i
Facebook platformlarının
ulaşması güç olan yerlerdeki
müşterilere erişim
konusunda yardımcı
olduğunu söylemektedir.

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi ve Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Facebook platformlarının ekonomiyi
canlandırması
Facebook platformları her büyüklükten işletmenin
ilgili tüketicilere ulaşmasına, yerel ve uluslararası
düzeyde yeni satışlar gerçekleştirilmesine olanak
tanır. İşletmelerin satışı artarken, iş ortaklarının
mal ve hizmetlerine ilişkin talebin de artması
sonucunda tedarik zinciri boyunca diğer ekonomik
faaliyetler de canlanır. Ayrıca ekonomik faaliyetin
artması nedeniyle Facebook platformunu kullanan
şirketler ve onların iş ortaklarında istihdam edilen
çalışanların artan harcamalarıyla da ek ekonomik
değer yaratılır. Bu verimli döngü, tüm ülkede
ekonomik değer oluşturur.

1
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Pazarlama ve satış
kabiliyetlerinin
dönüştürülmesi

2

Çalışmada, Facebook platformlarının ulusal ve
bölgesel düzeyde Türkiye ekonomisi üzerindeki
etkilerini analiz etmek için ekonomik modelleme
kullanılmaktadır. Ana odak noktası, işletmelerin
Facebook platformlarını kullanımıyla geliştirilen
satış, pazarlama ve tanıtım imkanlarıdır. İşletmeler
bu platformları kullanarak mevcut tüketicilere
ulaşabilir veya yeni müşteriler kazanabilir, ürün
ve hizmetleri hakkında farkındalık yaratabilir,
doğrudan ve organik satışları canlandırabilir ve
marka değerlerini artırabilir.

Sınır ötesi ticaretin
kolaylaştırılması

3 Dijitalleşmeyle
verimliliğin
artırılması

Sonuç
Gayrisafi Katma Değer (GSKD), İstihdam ve İhracat imkanlarının yaratılması

Hesaplanan etkiler ayrıca, işletmelerde
dijitalleşmeyle birlikte artan verimlilik ile
ilgili algılanan faydaları da yansıtmaktadır.
Facebook platformlarının ekonomik değeri
ölçülürken (1) işletmelerin pazarlama ve satış
kabiliyetlerinin dönüştürülmesi, (2) sınır ötesi
ticaretin kolaylaştırılması ve (3) dijitalleşme ile
verimliliğin artırılması şeklinde gerçekleşen etkiler
değerlendirilmektedir. Facebook platformlarının
ekonomik etkileri, GSKD ve istihdam detayları ile
birlikte aşağıdaki sayfalarda sunulmaktadır.

Dijital Köprüler: Sınırları aşmanın en kısa yolu

1. Pazarlama ve satış kabiliyetlerinin
dönüştürülmesi
IAB Türkiye’ye göre dijital reklam yatırımları 2015
ile 2017 arasında %15 artmıştır. Reklamverenlerin
bütçelerini sosyal medya kanalına yönlendirmesiyle,
sosyal medya reklam harcamaları, aynı dönemde
reklamcılık piyasasının büyüme hızını ikiye
katlayarak %27 yıllık bileşik büyüme oranına
ulaşmıştır.
Her büyüklükten işletmeye hitap eden Facebook
platformları, firmaların markalarını tanıtmalarına,
farkındalık oluşturmalarına ve yeni satışlar
gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır.
İşletmeler Facebook platformlarından önemli bir
pazarlama aracı olarak daha fazla faydalanmakta
ve pazarlama modellerini değiştirmektedir.
Facebook platformlarında reklam verilerek hedef
kitlelere ulaşmak ve iş amaçları doğrultusunda
söz konusu kitlelerin dikkatlerini çekmek daha
kolaylaşmaktadır. Demografik özellikler, ilgi alanları
ve davranışlara göre bir hedef kitle seçme imkanı
hedef kitleye daha iyi ulaşan bir tanıtım faaliyeti
yürütülmesini, böylece de doğru müşteri kitlesi
için marka biliniriliğini artırmayı ve marka değerini
yükseltmeyi sağlar. Ayrıca, işletmeler Facebook
platformlarıyla daha fazla yerde daha fazla insana
ürün veya hizmetlerini sunarak küresel ölçekte
erişim alanlarını artırabilir. Bu sayede işletmeler
kitleleri internet sitelerini ziyaret etmeye veya
uygulamalarını indirmeye teşvik edebilir. Bu durum
trafiği ve etkileşim seviyesini artırarak müşteri
portföyünün genişlemesini ve satışların artmasını
sağlar.
Ayrıca, sosyal medya platformlarında sunulan
uygun maliyetli seçenekler, pazarlama ve reklam
piyasasını demokratikleştirerek engelleri ve
giderleri azaltır ve tüm işletme veya toplulukların
ne kadar bütçeleri olursa olsun reklam yapmasına
olanak tanır. Sosyal medya kullanan şirketlerin
yaklaşık %93’ü müşterilere ulaşmak ve ticari
içeriklerini onlarla paylaşmak için Facebook
platformlarını kullanmaktadır.

Yerel aile işletmelerinden büyük şirketlere kadar birçok işletme, mevcut ve potansiyel yeni
müşterileriyle sosyal medya yoluyla bağlantı kurmaktadır.

Sosyal medya kullanan işletmelerin
%93’ü mevcut ve potansiyel müşterilere
ulaşmak için Facebook platformlarını
kullanmaktadır.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Sosyal medya platformları sayesinde doğru
tüketicilerin doğru işletmelerle ve ürünlerle
buluşturulma şansı artmaktadır. Bu hedef kitle
pazarlaması, işletmelerin pazarlama ve reklam
harcamalarını optimum düzeye getirerek daha
başarılı reklam kampanyaları geliştirmelerine olanak
sağlar. Bu başarı genellikle işletmeler için dönüşüm
oranı ve yatırımın getirisine bakılarak ölçülür.
Doğru tüketicilerin ticari içeriklerle buluşturulması,
kaçınılmaz olarak artan satışlar şeklinde rakamlara
yansımaktadır.
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Şekil 10
Şekil 10 – Facebook platformlarında içerik veya reklam gördükten sonra bir şey satın alan tüketicilerin ortalama oranı, 2018, %

%63

%41

%34

Giyim ve
Ayakkabı

Kişisel
bakım
ürünleri

Aksesuarlar

%31

%31

%28

%24

%24

%23

%18

Eğlence

Konaklama

%40
40%

Hayır
Hayır

16

Evet
Evet

Estima Tüketici Anketine ilişkin olarak yaptığımız
analiz, tüketicilerin %40’ının Facebook
platformlarında bir içerik veya reklam gördükten
sonra bir şey satın aldığını göstermektedir.
Tüketicilerin satın alma oranı kategoriler arasında
farklılık göstermektedir ancak giyim ve ayakkabı
kategorisi en popüler kategori olarak öne
çıkmaktadır.

Yemek ve
Restoran

Ev
dekorasyonu
ve Tekstil

Mobil
uygulamalar

Tüketicilerin %40’ı Facebook
platformlarında bir içerik veya
reklam gördükten sonra bir
şey satın almıştır.
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Şekil 11 - Facebook platformlarında gösterilen içeriklerin etkileri

Facebook platformları aracılığıyla ortalama
satın alma sıklığı

%27

Daha az sıklıkla

2-6 ayda bir kez

%31

Ayda en az bir kez

%30

Haftada bir kez

Geçen yıl Facebook platformlarında
içerik gördükten sonra tüketici başına
tetiklenen harcama tutarı

670TL
TL
670

%12

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi. Not: Yuvarlama nedeniyle grup oranlarının toplamı
%100’ü aşabilir.
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Spor

Teknolojik
ürünler
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Genel olarak, işletmeler ve müşterileri arasındaki
ilişki, ölçülmesi zor sonuçları olan tek yönlü ve
geniş kapsamlı bir mesajdan, reklam döneminden
sonra bile işletmelerin sürdürebileceği ölçülebilir
ve kontrol edilebilir olan çift yönlü bir diyaloğa
doğru değişiklik gösterecektir. Müşterilerin işletme
ile kurulan diyalogdan sonra satın alma işlemlerini
tekrarlaması olasıdır.

Bu platformların yüksek erişilebilirliği tüketicilerin
harcama yapma sürecini kolaylaştırarak
alışveriş yapma alışkanlıklarını tekrarlamalarını
sağlamaktadır. Tüketicilerin Facebook
platformlarında gösterilen reklamlarla tetiklenen
alışveriş faaliyetlerini gerçekleştirme sıklığı, her 2-3
ayda bir düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Bu satın alma
işlemleri hem çevrimiçi olarak hem de mağazalarda
fiziksel olarak gerçekleşmektedir.

Facebook platformlarında
bir reklam gördükten sonra
alışveriş yapan tüketicilerin
%73’ü her altı ayda en az bir
kez ürün veya hizmet satın
almaktadır.
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte
analizi

Marka mesajının doğru müşteriye
ulaştırılması

Başarı Hikayesi 1
Kaft
Kuruluş yılı ve yeri:
2010, İstanbul
Öne çıkan etki:
Kaft’ın pazarlama
bütçesinin %60’ı
Facebook platformları
üzerinde harcanmakta
ve işletmenin
cirosunun %40’ı
bu platformlarca
tetiklenmektedir.

Kaft’ı kurma fikri 2010’da ortaya çıkmıştır. Şirket
yeni ortaklar kazanarak 2011’de büyümüş ve
sonraki yıl da yeni yatırımcılarla tüzel kişilik
kazanmıştır. Şirket, tasarım odaklı tişörtler, uzun
kollu tişörtler ve çantalar üretmekte ve satışlarının
%95’i kurum içinde geliştirdikleri e-ticaret sitesi
üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca ürünlerini
50’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.
Kaft, Facebook ve Instagram reklamlarını aktif
bir şekilde kullanmakta ve reklam bütçesinin
yaklaşık %60’ı bu platformlara harcanmaktadır.
Kaft’ın satışlarının %40’ı Facebook ve Instagram’ın
etkisiyle gerçekleşmektedir. Kaft, müşteriler ile
artan marka etkileşiminden faydalanmaktadır.
Kaft’ın marka bilinirliği Türkiye’de oldukça yüksek
değerlendirilmektedir ve özellikle Instagram,
şirketin diğer ülkelerdeki müşteri erişimini
genişletmesine yardımcı olmaktadır.
“Facebook platformlarının en önemli işlevi, marka
mesajını doğru insanlara aktararak marka bilinirliği
oluşturmak ve bu sayede satışları artırmaktır.”
Ali Emre Arpacı - Kaft Kurucu ve İdari Ortağı
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2. Sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılması
Teknoloji kullanımının artması ve dijitalleşme
sayesinde küresel ticaret kolaylaşmış ve insanlar
sınır ötesinde daha fazla alışveriş yapar hale
gelmiştir. Bugünün ticaret rotalarını belirleyen
şeyler su yolları ve arazi kullanım hakları değil,
küresel alışverişçilerin kişisel tercihleri ve
talepleridir. Eskiden küresel olarak faaliyet
göstermek için ofisler inşa ettirip tedarikçi ve
müşteri bulmanın zorluklarıyla birlikte sermaye
ve işgücü gerekirken şimdi bunun için tek bir tuşa
basılması yeterli hale gelmiştir.

Facebook platformları, sınır ötesi ticaret fırsatlarıyla
işletmelerin ufkunu genişletmektedir. İşletmelerin
yerel olarak müşteri bulmasına ve hatta uluslararası
pazarlara ulaşmalarına yardımcı olarak coğrafi
engelleri ortadan kaldırmaktadır. Facebook
platformları, işletmelerin gelir kaynaklarını
çeşitlendirmelerini sağlayarak, sınırlı satış
kanallarından kaynaklanan riskleri azaltmalarına da
yardımcı olmaktadır. Facebook platformları, yerel
piyasadaki talebin yetersiz olduğu durumlarda
işletmeler için kritik araçlar sunmaktadır.

Sınırları aşan misafirperverlik

Başarı Hikayesi 2
Sultan Cave Suites
Kuruluş yılı ve yeri:
2010, Nevşehir
Öne çıkan etki:
Müşterilerin %95’i
yurtdışından gelmekte
ve bu misafirlerin
büyük çoğunluğu otelin
Instagram sayfasını
ziyaret etmektedir.

Sultan Cave Suites, Kapadokya’da 30 odaya
sahip mağara temalı butik otellerden biridir.
Otel yalnızca özgün tarzıyla değil, aynı zamanda
işletme sahibinin sosyal medya kullanımıyla da
diğer otellerden ayrışmaktadır.
Otelin sahibi, otel için sosyal medya
hesapları açarak daha fazla turist çekerek
işlerinin olumlu bir şekilde etkileneceğini
düşünmektedir. İki yıl sonunda, 2017 itibarıyla
otelin konuklarının %95’i yurt dışından gelmiştir
ve gelenlerin tamamı gelmeden önce otelin
Instagram sayfasını ziyaret etmiştir. Otel
birçok farklı ülkeden konuk ağırlamaktadır. Bu
konukların %65’inden fazlası Asya ülkelerinden
ve Rusya’dan gelmektedir.
Otel rezervasyonlarının yaklaşık %60’ı
Instagram sayfasından gerçekleşmektedir. Otel
sahibi, Instagram’ın diğer platformları geride
bıraktığını ve hem pazarlama hem de satış
işlevlerini tek bir platformdan yönetme imkanı
sağladığını, bu nedenle de Sultan Cave Suites
için en uygun araç olduğunu belirtmektedir.
Sultan Cave Suites, butik otellerinin
güzelliklerinin ilham verici bir şekilde ortaya
koyulması ve potansiyel müşteriler tarafından
keşfedilebilmesi amacıyla Instagram’dan
yararlanmakta ve bu sayede dünya genelinde
müşterilere ulaşmaktadır.
“Instagram, başka hiçbir reklam materyali
olmadan işletmemizi tüm dünyaya tanıtıyor.
Yaklaşık 1 milyon insan her hafta Instagram
hesabımıza girip bakıyor.”
Mehmet Daşdeler – Kurucu Ortak
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Dünya genelinde 2 milyardan fazla insana
ulaşan Facebook, her büyüklükten işletmenin
faydalanabileceği en aktif sosyal medya
platformudur. Platformun uluslararası kapsama
alanı, kullanım kolaylığı ve etkileşim düzeyi, şu
anda ihracat yapan veya ilk kez ihracat yapacak
işletmeler için önemli bir potansiyel sunmaktadır.
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Şekil 12 – Tüm işletmeler içinde ihracatçıların payı ve Facebook platformlarının potansiyeli

TÜİK’e göre
Türkiye’deki
işletmelerin yalnızca
%2’si diğer ülkelere
mal veya hizmet ihraç
etmektedir…

… ve işletmelerin
%69’u Facebook
platformlarının
sınır ötesi pazarlara
satış yapmayı
kolaylaştırdığına
inanmaktadır.

Kaynak: TÜİK, Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

TÜİK’e göre işletmelerin yalnızca %2’si diğer
ülkelere mal veya hizmet ihraç etmektedir. Finansal
ve düzenleyici engellere ek olarak, işletmelerin diğer
ülkelere mal veya hizmet ihraç etmemesinin ana
nedenleri, hedef kitleye ulaşmanın zorluğu, markayı,
ürünleri ve hizmetleri tanıtma imkanlarının kısıtlı
olması ve süreçler hakkında bilgisizliktir. Ekonomi
Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından 2009 yılında başlatılan “2023 Türkiye
İhracat Stratejisi” kapsamında devletin 500 milyar
dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için Türkiye’nin
hem ihracatçı tabanını genişletmesi hem de
uluslararası pazarlara daha yüksek bir hızla girmesi
gerekmektedir. Bu sorunların çoğu Facebook
platformlarının sağladığı araç ve hizmetlerle ele
alınabilir.

Sosyal medya kullanan Türk
işletmelerinin %91’i Facebook
platformlarının erişimi güç olan
yerlerdeki müşterilere ulaşmalarına
yardımcı olduğunu söylemektedir.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi

Sosyal medya kullanan işletmelerin
%89’u, ürün veya hizmetlerinin diğer
şehir veya ülkelerde satılmasına
Facebook platformlarının olanak
tanıdığını düşünmektedir.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi
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Önceki yıllara göre uluslararası platformlarda
Türkiye merkezli işletmelerin görünürlüğü artmıştır
ve bu kısmen Facebook’un pazarlama araçları
sayesinde gerçekleşmiştir. Bu araçlar, Türkiye’nin
küçük şehirlerindeki küçük ve orta ölçekli
işletmelerin dünyadaki daha büyük pazarlara erişim
sağlamasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, Facebook
ve ilgili platformlar küresel pazarlara düşük maliyetli
erişim imkanları sağlar ve şirketlerin ürün veya
hizmetleri için uluslararası talep bulmasına olanak
tanır.

Dünya daha açık ve bağlı bir hale geldikçe işletmeler
için sınırlar da belirginliğini kaybetmektedir.
Bu günlerde işletmelerin karşılaştığı en büyük
zorluklardan biri doğru yeri ve doğru insanları en
etkili ve verimli bir şekilde bulmaktır. Tüm dünyadan
insanlar, Facebook platformlarında gösterilen
Türk işletmelerinin içerikleri ile buluşturulmakta ve
tüketiciler bu platformlar aracılığıyla işletmelerle
bağlantı kurmaktadır.

Yazılım alanında Türkiye’nin küresel
pazardaki yüzü

Başarı Hikayesi 3
Teknasyon
Kuruluş yılı ve yeri:
2013, İstanbul
Öne çıkan etki:
Facebook platformları
üzerindeki pazarlama
çalışmalarıyla
dünya üzerinde 135
milyon kişi firmanın
uygulamalarını
indirmiştir.

Teknasyon Yazılım, iOS App Store ve Google
Play gibi platformlarda sunulan 45’ten fazla
uygulama ile Türkiye’deki mobil uygulama
geliştirme şirketlerinden biridir. Firma kısa
sürede önemli başarılar elde etmiştir. Brezilya,
İtalya, İspanya, Hindistan da dahil olmak üzere
150’den fazla ülkede, 49 farklı dilde 80 milyon
kullanıcıya ulaşmıştır. Şirketin gelirleri içerisinde
ihracatla ilişkilendirilen gelir, toplam gelirin
%95’ini oluşturmaktadır.
Daha verimli olduğunu düşündüğü için
Teknasyon, pazarlama bütçelerinin tamamını
dijital mecralara yönlendirmiştir ve Facebook
platformlarının bunlar arasında en büyük paya
sahiptir. Teknasyon, yeni müşterilere ulaşmada
son derece etkili olan pazarlama faaliyetleri
için öncelikli olarak Instagram ve Facebook’u
kullanmaktadır. Facebook platformları
üzerinden gerçekleştirdiği pazarlama
faaliyetleri sayesinde 135 milyon kişi firmanın
uygulamalarını indirmiştir. Firma, zaman
kazandıran ve verimlilik sağlayan Facebook
platformlarını kullanmaktan oldukça memnun
olduğunu belirtmiştir.
“Facebook platformlarının Teknasyon için
sağladığı en önemli fayda, bu platformlar
aracılığıyla, ekstra çaba harcamadan dünyanın
farklı yerlerindeki ülkelere ulaşmanın mümkün
olmasıdır. ”
Burak Sağlık - Kurucu Ortak
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Dünyada 135 milyondan
fazla kişi (Türkiye nüfusunun
yaklaşık 1,7 katı) Türkiye’de
bir işletmeyle Facebook
platformları üzerinden bağlantı
kurmaktadır.
Kaynak: Facebook iç verisi
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3. Dijitalleşmeyle verimliliğin artırılması
Çevrimiçi pazarlama daha uygun maliyetiyle birlikte
pazarlama bütçesi yüksek olmayan işletmelerin
markalarını tanıtmasına olanak sağlamaktadır.
KOBİ’lerin çoğunda pazarlama bütçesi büyük
ölçekli işletmelere kıyasla düşüktür ve bu durum
KOBİ’lerin piyasada rekabet gücünü azaltmaktadır.
Morning Consult İşletme Anketi analizimize
göre şirketlerin %42’si pazarlama faaliyetleri için
cirolarının en fazla %20’sini harcamaktadır. Bu
bütçe düzeyinde Facebook platformları, geleneksel
pazarlama kanallarına kıyasla daha etkili reklam
olanakları sağlamaktadır.

Facebook platformları pazarlama maliyetlerini
azaltarak ve hedef müşteri potansiyelini
genişleterek başta KOBİ’ler olmak üzere her
büyüklükten işletmenin gelirlerini ve karlarını
artırmasına yardımcı olur. Ayrıca, Facebook
platformları planlı satışların gerçekleştirilmesine
ve çeşitli kanallar aracılığıyla sürekli tedarik
sağlayarak işletmelerin piyasada beklenmeyen talep
değişimi risklerini azaltmasına da yardımcı olur.
Bu yüzden, Facebook platformları daha yüksek bir
yatırım karlılığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
işletmelerin verimliliğini de artırır.

Şekil 13 – Reklam veren işletmelerin pazarlama harcamaları, %

%42

İşletmelerin
pazarlama
faaliyetlerine
harcadığı
maksimum ciro
oranı

İşletmelerin oranı

%20
Toplam ciro içindeki
pazarlama
harcamaları

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Yeni iş modellerinin uygulanması

Başarı Hikayesi 4
İznik Works
Kuruluş yılı ve yeri:
2010, İstanbul
Öne çıkan etki:
İşletme gelirlerinin
%90’ı ihracattan
gelmekte, Facebook
platformları
müşterilere
ulaşmalarına yardımcı
olmakta ve fiziksel bir
dükkândan daha fazla
getiri sağlamaktadır.

2010 yılında kurulan İznik Works, klasik Türk seramik ve
çinisi alanlarında faaliyet göstermektedir. Firma, Türkiye’de
tabak, vazo, çanak ve çini gibi ürünler içeren İznik
Seramiğinin en iyi bilinen ve kaliteli tedarikçilerinden biri
olarak ün kazanmıştır.
İznik Works, Facebook ve Instagram’ı 2 yıl önce aktif
olarak kullanmaya başlamıştır. İşletmeci, sosyal medya
kullanımında tecrübeli olmasa da, bu kanalları daha fazla
müşteriye ulaşmak için kullandığını ifade etmektedir. Aynı
zamanda, Facebook platformlarıyla yürütülen iş modelinin
fiziksel bir dükkândan daha etkili olduğunu düşünmektedir.
Facebook platformları İznik Works’e daha ekonomik
reklam olanakları sunmaktadır. Aynı zamanda bu
platformlar, işletmeye bir televizyon reklamının bile
ulaşabileceğinden daha geniş bir kitleye erişmesini
sağlamaktadır.
“Facebook platformlarında daha aktif olmak, başka bir
mağaza açmaktan çok daha yüksek bir geri dönüşe sahip.
Facebook platformları aracılığıyla, geleneksel pazarlama
yöntemlerine kıyasla çok daha az pazarlama harcaması ile
çok daha fazla sayıda müşteriye ulaşıyoruz.”
İsmail Akşahin – İşletme Sahibi
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Artan etkileşim ve daha hızlı gerçekleşen iletişim,
işbirliğini geliştirir ve verimliliği etkileyen gereksiz
gecikmeleri ortadan kaldırır. Morning Consult
İşletme Anketi analizimize göre işletmelerin
%89’u Facebook platformunun mesajlaşma
uygulamalarının (WhatsApp ve Facebook
Messenger) mevcut ve potansiyel müşterilere
daha hızlı yanıt verilmesine olanak sağladığına
inanmaktadır. Daha hızlı iletişim kanallarına sahip
olan işletmeler, günlük faaliyetlerinde karşılaştıkları
çeşitli güçlüklerle daha kolay başa çıkabilmekte ve
müşterilerine hızla yanıt verebilmektedir
Facebook platformlarının sağladığı başka bir
fırsat da tedarikçi ve üçüncü taraf süreçlerinin
yönetiminde ortaya çıkmaktadır. İşletmenin
başarısının sürdürülmesi için hızlı ve sürekli arz çok
önemlidir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Facebook
platformlarının sağladığı araçlar, bu işletmelerin
tedarikçilerinden kaynaklı sorunları azaltma etkisine
sahiptir. Örneğin, bir tedarikçi ve müşterisi ekstra
masraflara girmeden yüksek kaliteli görüntülü
arama, telekonferans, görüntü paylaşımı ve anında
mesajlaşma imkanlarından faydalanabilir. Ayrıca,
işletmeler Facebook platformları üzerinden
alternatif tedarikçi kanallarına ulaşarak tedarikçi
tabanını çeşitlendirebilir. Böylelikle, tek bir tedarik
kanalına bağımlı olmadan faaliyetlerine ilişkin
riskleri azaltabilirler. Genel olarak, Facebook
platformlarının ve sundukları iletişim kanallarının
etkileri, işletmelerin faaliyetlerini daha verimli bir
şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İşletmelerin %87’si tedarikçi
bulma ve onlarla birlikte
çalışma konusunda Facebook
platformlarının kendilerine
yardımcı olduğuna
inanmaktadır.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi
üzerine yapılan Deloitte analizi

Zorlukların üstesinden hızla gelmek

Başarı Hikayesi 5
Modanisa
Kuruluş yılı ve yeri:
2011, İstanbul
Öne çıkan etki:
Facebook platformları
sayesinde hedef
müşterilere ulaşarak
130’un üzerinde
ülkede müşteri
segmentasyonu
yapmaktadırlar.

2011’de kurulan Modanisa, bugün dünyada
130’u aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır.
İhracat hacmine göre Türkiye’deki en büyük
e-ticaret perakendecisi olarak öne çıkmaktadır.
Şirket, Facebook’ta 3,2 milyon, Instagram’da
ise 1,5 milyon takipçiye sahiptir. Şirketin
gelirleri içerisinde Facebook platformlarıyla
ilişkilendirilen gelir, toplam gelirin %40’ını
oluşturmaktadır. Bu kadar yüksek ihracat
hacmine ve takipçi sayısına sahip olan şirket,
pazarlama ve iletişim için etkili süreçlere ihtiyaç
duymaktadır.
Facebook platformları gereken müşteri
segmentasyonunu kolaylıkla sağlayabildiğinden,
Modanisa için yoğun tanıtım ve pazarlama
çalışması gerçekleştirme ihtiyacını ortadan
kaldırmaktadır. Şirket, pazarlama bütçesinin
yaklaşık %40’ını Facebook platformlarına
ayırmaktadır. Facebook platformları da
Modanisa’nın 130 ayrı pazarda müşterileriyle
anında iletişim kurmasına olanak tanımaktadır.
Bu , şirketin zorlukların üstesinden hızla
gelmesiğini ve diğer zaman alan araçlara
kıyasla daha hızlı bir şekilde çözmesine imkan
sağlamaktadır.
“Eğer global bir vizyonunuz varsa,
dünya genelinde yapacağınız bir müşteri
segmentasyonu için yalnızca Facebook
platformları yeterlidir.”
Hüseyin Tamalı – Dijital Pazarlama Direktörü
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Facebook platformlarına
atfedilen ekonomik etki
Doğru potansiyel müşteriye ulaşmak için hedef kitle pazarlaması, marka
farkındalığının artırılması ve marka değerinin güçlendirilmesi; tetiklenen tüketici
harcamaları,
Gayrisafi3 Katma Değer (GSKD) ve istihdam şeklinde ölçülebilir etkilere
Önemli Bulgular
dönüşmekte ve Türk ekonomisini canlandırmaktadır.

Önemli bulgular 3

6,3 milyar TL
Son 12 ayda
Facebook
platformları
üzerinden
tetiklenen
doğrudan tüketici
harcamaları

15,3milyar TL
Facebook
platformlarının
kullanımıyla oluşan,
harcama ve marka
değerini içeren
Toplam Gayri Safi
Katma Değer

209 bin
Facebook
platformlarının
yarattığı
ekonomik
değerin neden
olduğu istihdam

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi ve Estima Tüketici Anketi kullanılarak gerçekleştirilen Deloitte analizi

Facebook platformlarından kaynaklanan ekonomik
etki, reklam, yönlendirme ve marka değeri
26etkilerinden oluşan satış ve pazarlama etkileri
olarak ölçülmektedir.
•• Reklam; Facebook platformları üzerinden
ücretli reklamlar aracılığıyla yeni ve mevcut
müşterilere ulaşılmasıyla oluşan ekonomik etkiyi
ifade etmektedir.
•• Yönlendirme; organik trafiğin, Facebook
platformlarından başka internet sitelerine ve
çevrimdışı kanallara yönlendirilmesiyle oluşan
ekonomik etkiyi ifade etmektedir.
•• Marka değeri; Facebook platformlarının
kullanımı sonucunda gelişen marka değerinin
oluşturduğu ekonomik etkiyi ifade etmektedir.
Bu etki ayrıca, işletmelerde dijitalleşmeyle birlikte
artan verimlilik artışına istinaden oluşan faydaları
da yansıtmaktadır.

Son 12 ayda Facebook platformları aracılığıyla
tetiklendiği hesaplanan doğrudan tüketici
harcaması 6,3 milyar TL’dir. İşletmelerin artan
marka değeri ile birlikte Facebook platformlarına
atfedilen toplam ekonomik değer 15,3 milyar TL
Gayrisafi Katma Değer olduğu tahmin edilmektedir.
Bu, Türkiye’nin 2017 yılı içerisindeki GSKD’sinin
%0,56’sına denk gelmektedir.
Facebook platformlarına atfedilen ekonomik
etkiler; hem ulusal hem de bölgesel düzeyde GirdiÇıktı analizleri kullanılarak; “Reklam Yatırımlarının
Karlılığı,” “Bağlı Çevrimiçi-Çevrimdışı İşlemler,”
“Tüketici Harcamalarının Ortalama Sepet
Büyüklüğü” ve “Türkiye’deki Tüm İşletmelerin
Facebook’a Atfedilebilir Gelirleri” adlı 4 farklı
yaklaşımla tahmin edilmektedir.1

Facebook platformları
tarafından tetiklenen doğrudan
tüketici harcamaları son 12
ayda 6,3 milyar TL düzeyinde
gerçekleşmiş ve perakende,
imalat, inşaat ve teknoloji,
diğer sektörlere kıyasla daha
fazla fayda sağlayan sektörler
olmuştur.
Kaynak: Deloitte analizi
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Ekonomik değer, yalnızca birincil ve doğrudan
faydaları ile değil, aynı zamanda tedarik zincirindeki
talebin genişlemesi ve istihdam edilen çalışanların
gelirinin artmasından kaynaklanan ikincil ve
daha geniş kapsamlı faydaları da dikkate alarak
hesaplanmaktadır.
Bu etkiler, doğrudan, dolaylı ve tetiklenen etkiler
olarak aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
1. Doğrudan etki; Facebook platformları
sayesinde veya etkisinde yeni ürünler üreten
ve hizmetler sunan işletmelerin oluşturduğu
birincil ekonomik etkiyi ifade eder.

3. Tetiklenen etki; Facebook platformlarını
kullanan veya bu platformlardan faydalanan
söz konusu işletmelerde istihdam edilen
kişiler tarafından yapılan harcamalardaki artış
nedeniyle meydana gelir.
Facebook platformlarının katkısıyla elde edilen
ek gelirlerin Gayrisafi Katma Değer üzerindeki
doğrudan etkisinin 7,5 milyar TL olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, tedarik zinciri ve artan
gelir etkisi sebebiyle meydana gelen dolaylı ve
tetiklenen GSKD etkilerinin 7,8 milyar TL olduğu
hesaplanmıştır.

2. Dolaylı (tedarik zinciri) etki; Facebook
platformlarını kullanan ya da bunlardan
faydalanan işletmelerin faaliyetleri sonucunda,
mal ve hizmetlere olan talebin artması
nedeniyle söz konusu işletmelerin tedarik
zincirinde oluşur.
Şekil 14 – Facebook platformları ile yaratılan GSKD değerleri, milyar TL, 2017

3,5

15,3

Tetiklenen GSKD

Toplam GSKD

4,3
7,5
Doğrudan oluşan
GSKD

Dolaylı oluşan GSKD

Kaynak: Deloitte ekonomik model analizi, TÜİK, Morning Consult İşletme Anketi ve Estima Tüketici Anketi

Facebook platformlarının etkilerinin en dikkat
çekici sonuçlarından biri de, Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde yaratılan Gayrisafi Katma Değer’in
dağılımıdır. İstanbul ve Ankara GSKD’ye ilişkin tüm
payın %50’sini alırken Türkiye’nin diğer bölgeleri
de etkinin kalan yarısında pay sahibidir. İstanbul
ve Ankara dışındaki bölgelerde oluşan ekonomik
etkiler benzer bir dağılım göstermektedir. Buna
göre, Facebook platformlarının yalnızca büyük
şehirlerde gelirleri etkilemediği, aynı zamanda
küçük yerlerde de etkilerinin görüldüğü sonucuna
varılabilir.
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Facebook platformlarını kullandıktan sonra ürün
ve hizmetlere yönelik talebin büyümesi istihdamı
da artırmaktadır. Morning Consult İşletme Anketi
verilerinin analizine göre Facebook platformlarını
kullanan işletmelerin %91’i platformlara katıldıktan
sonra çalışan sayısını artırmıştır. İstihdamın
artması ağırlıklı olarak, Facebook platformlarının
tetiklediği ürün veya hizmetlere yönelik talebin
genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Facebook
platformları sadece istihdamı artırmakla kalmaz,
aynı zamanda işletmelerin nitelikli çalışanlar bulmak
için Facebook’u kullanması nedeniyle işe alım
süreçlerini de kolaylaştırır.

İşletmelerin %91’i Facebook
platformlarına katıldıktan
sonra talep artışı nedeniyle
daha fazla çalışan istihdam
edebildiklerini belirtmiştir.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi
üzerine yapılan Deloitte analizi
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Şekil 15
Şekil 15 – Facebook platformlarının istihdama katkısı, 2017*

50 bin
57 bin
102 bin

%24

209 bin

%27

Facebook platformlarının yarattığı
ekonomik değerin neden olduğu
istihdam

%49
Doğrudan
etki

Dolaylı
etki

Tetiklenen
etki

Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi, TÜİK
* Facebook platformları sayesinde 2017 yılı içerisinde oluşan Gayrisafi Katma
Değeri elde etmek için gerekli olan istihdam sayısını ifade eder.

Sektör bazında işgücü verimliliği dikkate alındığında,
Facebook platformlarının kullanımı sonucunda
işletmelerin büyümesi nedeniyle tetiklenen
Gayrisafi Katma Değer’in 209 bin istihdam sağladığı
tahmin edilmektedir. Bu rakam, Türkiye’nin
2017’deki toplam istihdamının %0,74’üne denk
gelmektedir.
Facebook platformlarının istihdam etkisi oranının
(Türkiye’deki toplam istihdamın %0,74’ü), Gayrisafi
Katma Değer etkisi oranından (Türkiye’deki toplam
GSKD’nin %0,56’sı) daha yüksek olmasının nedeni,
Facebook platformlarının etkilerinin perakende
ve imalat gibi yoğun işgücü gerektiren sektörler
üzerinde yoğunlaşmasıdır.

Ek olarak, istihdamın bölgesel dağılımı Gayrisafi
Katma Değer ile benzer özellikler göstermektedir.
Facebook platformları dolayısıyla oluşan toplam
istihdamın %48’i İstanbul ve Ankara illerinde
görülse de, benzer etkiler Türkiye’nin diğer
bölgelerinde de gözlemlenmektedir.

Türk işletmelerinin %75’i yeni
çalışanlar bulmak için Facebook
platformlarını kullandığını
belirtmektedir.
Kaynak: Morning Consult İşletme Anketi üzerine
yapılan Deloitte analizi

Facebook platformları, tüketicileri ekonomideki etki zincirini başlatan alımlar yapmaya yönlendirmektedir.
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04 Facebook platformlarının
topluluklar üzerindeki etkisi
Facebook platformları, “Gruplar” aracılığıyla yeni iletişim standartları
oluşturmaktadır. İnsanlara, aidiyet hissi yaratan ve böylelikle daha işbirlikçi ve
dayanıklı topluluklar oluşmasını sağlayan destekleyici ve anlamlı bağlantılar
kurma imkanı tanımaktadır. Facebook platformları, iletişimi güçlendirmekte
ve şehirleşme olgusuna rağmen geleneklerimizi ve sosyal bağlarımızı
korumamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca farkındalık oluşturmak için açık bir
iletişime erişim sağlayarak zor zamanlarda dayanışmayı artırmaktadır.

Önemli bulgular 4

Facebook kullanan bireylerin

%78’i Facebook

Gruplarına da katılmışlardır.

Bireylerin %61’i Facebook
Grupları aracılığıyla yeni
arkadaşlıklar kurmuş ve
bunların%41’i gerçek
hayatta görüşmüşlerdir.

Bireylerin %65’i Facebook
Gruplarının Türkiye’deki
diğer şehirlerdeki insanlarla
iletişim kurmada önemli bir
yeri olduğunu belirtmişlerdir.

Kullanıcıların %32’ si bir
sosyal sorumluluk etkinliğine
katıldığını, %11’ i ise
bağışta bulunduğunu ifade
etmiştir.

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

İletişim ve işbirliği
Facebook platformları iletişimi artırarak ve
coğrafi engelleri kaldırarak topluluklar oluşturma
imkanı sağlamaktadır. Facebook platformları
üzerinden farklı araçları kullanan kullanıcılar,
sınırlama olmaksızın birbirleriyle daha yakın iletişim
kurabilirler.

İnsanlar Facebook’ta ilgilendikleri gruplara
bağlanabilir ve fikir alışverişi yapabilir, Instagram’da
benzer ilgi alanlarını keşfedebilir ve birbirlerinden
ilham alabilir. WhatsApp ve Facebook Messenger
üzerinden ise birbirleriyle mesajlaşarak anında
iletişim kurabilirler. Facebook kullanıcılarının
çoğunluğu Facebook Grupları üzerinden yeni
kişilerle diyaloğa geçmektedir.

Facebook platformları, işbirliğini ve ortak
çalışmayı artırmakta ve şehirleşme olgusuna
rağmen geleneklerimizi ve sosyal bağlarımızı
korumamıza yardımcı olmaktadır.
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Şekil 16 - Facebook Gruplarının kullanımı ve sosyoekonomik dağılımı, 2018, %

%36

%22

%78

AB

%33

C1

%31
Facebook Gruplarını kullananlar

C2

Sosyo- ekonomik dağılım

Facebook Grupları kullanmayanlar
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Şekil 17 - Facebook Grupları aracılığıyla arkadaş edinen kişiler ve fiziksel olarak
tanışanların oranı, 2018, %

Estima Tüketici Anketi analizimize göre, Facebook
kullanıcılarının %78’i platformda en az bir gruba
katılmışlardır. Bu durum, kullanıcıların platformda
yalnızca bir içerik takip etmediği veya boş
zamanlarını harcamadığı, aynı zamanda benzer ilgi
alanlarını paylaştığı toplulukları bulduğu ve onlarla
anlamlı bağlantılar kurduğunu göstermektedir.
Kullanıcılar benzer ilgi alanları olan kişileri
aradığında, Facebook platformları onlar arasında
bir köprü kurmaktadır.
Diğer yandan, Facebook Grupları farklı
sosyoekonomik sınıflardan kişileri neredeyse eşit
oranda kapsamakta ve Türk toplumunun farklı
kesimlerini bir araya getirmektedir.

Facebook kullanan insanların
%78’i Facebook Gruplarına
da katılmaktadır.
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi

%39

Hayır

%61

Arkadaş edinenler

%41

%59

Hayır

Fiziksel olarak tanışanlar

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Kullanıcılar fikirlerini ifade etmek, sevdikleri ve
ilgilendikleri şeyleri paylaşmak gibi amaçlarla diğer
kullanıcılarla etkileşime geçmektedir. Facebook
Grupları da bu amaçlara yönelik uygun bir ortam
sağlar. Estima Tüketici Anketi analizimize göre
kullanıcıların %61’i Facebook Grupları aracılığıyla
yeni arkadaşlar edindiğini söylemektedir. Ayrıca,
bu kullanıcıların %41’i bu yeni arkadaşlarıyla
fiziksel olarak tanıştığını ifade etmektedir. Sosyal
paylaşım platformları aracılığıyla bağlantılı
çevrelerinin bu şekilde genişlemesi dijitalleşme
ve ekonomik etkilerin ötesinde, Facebook
platformlarının sunduğu sosyal etkilere iyi bir örnek
sergilemektedir.
Topluluklar, üyelerinin kendilerini ifade etmek
için sosyal olarak daha rahat hissettikleri bir
ortam oluşturmaktadır. Bu rahatlama, bireylerin
diğer kişilerle bağ kurma konusunda daha istekli
olmalarına olanak tanır ve böylelikle yeni ilişkiler
kurulmasını sağlar. Facebook platformları bu
süreçte bir katalizör görevi görür ve toplumda
yeni bağlar kurulmasını ve mevcut bağların
sağlamlaşmasını tetikleyici bir rol üstlenir.

Bireylerin %61’i Facebook Grupları aracılığıyla yeni
arkadaşlar edinmektedir. Bu kullanıcıların %41’i de
fiziksel olarak tanışmıştır.
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi
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Şekil 18 - Türkiye’de en popüler Facebook Grup türleri, 2018, %

%56

Mizah ve eğlence

%45

Yakın çevre etkinlikleri

%44

Mezun olunan okul grupları

%43

Spor ve sağlık

%41

Kültür, turistik amaçlı

%40

Sosyal sorumluluk, dayanışma

%39

Politika ve haber
Ürün ve eşya satma, takas etme, satın alma
Çalışma hayatı, iş dünyası
İndirim ve promosyonlar

%38
%36
%33

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi

Facebook Gruplarıyla mesleki dayanışma
yaratmak

Başarı Hikayesi 6
Sadece Eczacı
Kuruluş yılı: 2011
Öne çıkan etki:
Grup üyelerinin %85’i
sunulan içerikleri her
gün incelemektedir.

“Sadece Eczacı”, 2011 yılında eczacılıkla ilgili
bilgi ve tecrübeyi paylaşmak ve eczacılar
arasında mesleki dayanışmayı artırmak
amacıyla kuruldu. Grup, şu anda Türkiye
çapında 16.000'den fazla üyeye sahip ve bu
üyelerin 13.500'ü her gün grubu aktif olarak
ziyaret etmektedir.
Grubun amacı, eczacılar arasında profesyonel
iletişimi olabildiğince hızlı ve verimli hale
getirmektir. Kullanıcılar sektörel konular
(ücretler, lisans vb.), bireysel deneyimler ve
profesyonel bilgiler hakkındaki görüşlerini
paylaşmaktadır. Grupta başlayan konuşmaların
ve toplu görüşlerin politika yapıcılara ulaştığı
örneklerle karşılaşılmıştır. Politika yapıcılar da,
sektörü takip etmek için grupta bulunmaktadır.
“Sadece Eczacı”, özellikle geleceğin eczacıları
için faydalı bir kılavuz niteliğindedir. Grup
aracılığıyla eczacılık öğrencilerine lisans, iş
başvurusu veya sektörel sorular gibi konularda
sıkça yardımcı olunmaktadır.
“Facebook Grupları sayesinde sektörel
problemleri konuşup, bu konuları birlikte
dayanışma içinde çözer hale geldik.”
Bora Hızır, Mustafa Çağdaş Gündüz –
Sadece Eczacı Grup Yöneticileri
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İnsanlar sosyal çevrelerini Facebook platformları
üzerinden geliştirdikleri yeni arkadaşlıklarla
genişletirken, Facebook Grupları kullanıcıların
ilgi alanlarına göre ilişki kurması için bir ortam
sağlar. Türkiye’de konuya göre en popüler gruplar
arasında mizah ve eğlence öne çıkarken, onu
etkinlik takibi izlemektedir. Sosyal farkındalık,
siyaset ve haber de popüler Facebook Grupları
arasında yer almaktadır.
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Platform, tüketici taleplerine göre farklı gruplar
oluşturmasına olanak tanımaktadır. Facebook
ve kullanıcıları arasındaki bu etkileşim, kişilerin
zamanla değişen ilgi alanlarını yansıtan dinamik bir
platformun oluşturulmasına imkan sağlar.
İnsanlar tanımadıkları kişiler için daha yardımsever
olabilmekte ve onların da gerektiğinde kendilerine
yardım edeceğine daha fazla güvenebilmektedir.
Bu durum, kişileri iyilik yapmaya teşvik etmekte,
bir aidiyet hissi oluşturmakta ve her kesimden
topluluğu güçlendirmektedir.
Facebook Grupları, kullanıcıların yakın çevresindeki
etkileşimleri etkilediği kadar bu kişilerin ülke
düzeyindeki bilgi ve hislerini de etkilemektedir.
Kullanıcıların yaklaşık %65’i Facebook Gruplarının
toplumun mevcut durumu hakkında bilgi
almalarına olanak tanıdığını, yaklaşık yarısı ise
Facebook Gruplarını yakın sosyal ilişkilerini devam
ettirmek için önemli bir araç olarak gördüklerini
söylemektedir.

Şekil 19 - Facebook Gruplarının kişilerin sosyal etkileşimleri üzerindeki etkileri, 2018, %

%64

%65

%64

%65

%49

%53

%49

%53

Güncel bilgilere sahip olmak

Benzer ilgileri olanlarla iletişim kurmak

Güncel bilgilere sahip olmak

Benzer ilgileri olanlarla iletişim kurmak

Sosyal çevre
Kaynak: Estima Tüketici Anketi
üzerineçevre
yapılan Deloitte analizi
Sosyal

Ülke düzeyi
Ülke düzeyi

Bunlara ek olarak, kullanıcıların %65’i Facebook
Gruplarının Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan
diğer kullanıcılarla iletişim kurmaya yönelik bir
platform olarak gerekli olduğuna inanmaktadır.
Facebook platformlarının bir diğer sosyal etkisi
sosyal normlara ilişkin etkileşim ve iletişim
artırmasında gözlemlenmektedir. Bu platformlar,
Türk toplumunun geleneklerini daha dijital bir
şekilde de olsa sürdürmesine yardımcı olur. Bunun
bir örneği olarak, artık nişan veya benzer törenlerin
Facebook platformları aracılığıyla Türkiye dışında
yaşayan akrabalara yayımlanması gösterilebilir.
Aynı zamanda insanlar arkadaş, akraba veya
iş arkadaşlarının ulusal veya dini bayramlarını
kutlamak için WhatsApp gibi mesajlaşma
uygulamalarından ağırlıklı olarak faydalanmaktadır.
Ayrıca bireyler hem yakın sosyal çevreleriyle
bağlantı kurmak hem de topluluklar gibi dahil
oldukları daha geniş gruplara ulaşmak için bu
mesajlaşma uygulamalarını kullanmaktadır.

Türkler, Facebook platformlarını kullanarak diğer bireyler ile bağlantıya geçmektedir.
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İnternet sitesinden topluluğa

Başarı Hikayesi 7
Teknolojik Anneler
Kuruluş yılı: 2013
Öne çıkan etki:
Facebook platformları
aracılığıyla düzenlenen
toplantılarla 5 ay
boyunca her hafta
anneler ve çocuklara
kodlama eğitimi
verilmiştir.

“Teknolojik Anneler”, Türkiye’de teknoloji ve
kadın odağında oluşturulan ilk topluluktur.
Bu topluluk, kadınlara ulaşmak ve teknoloji
kullanımına dair farkındalıklarını artırmak için
oluşturulmuştur.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra kurucular,
üyelerin toplum içinde teknoloji hakkındaki
bilgisizliklerini gizlemek için Facebook
Messenger aracılığıyla sorular yönelttiğini
fark etmişlerdir. Facebook’un kapalı topluluk
sayfası seçeneği sayesinde kurucular,
topluluğu kadınların teknoloji hakkındaki
sorularını çekinmeden sormasına olanak
tanıyan bir Facebook Topluluk Sayfası
haline dönüştürmüşlerdir. Facebook’ta
sorular serbest bir şekilde yöneltildikçe yeni
arkadaşlıklar kurulmuş ve insanlar arasında
yardımlaşma temelinde anlamlı bağlar
oluşturulmuştur.
“Facebook platformlarının en çarpıcı etkisi,
sıradan bir internet sitesini anlamlı bir
topluluk haline getirebilmesidir.”
İpek Süer – Teknolojik Anneler Editörü

Açık bir iletişim platformu
Facebook Grupları, paylaşılan fikirlerin sınırlar
olmadan yayılabildiği bir paylaşım ortamı
yaratmıştır. Bu özelliğiyle Gruplar, tüm dünyada
kullanıcılar arasında aktif iletişim noktaları
oluşturur. Paylaşımların Facebook platformları
sayesinde çok daha geniş kitlelere yayılmasının, fikir
akışını hızlandırarak inovasyonları kolaylaştırdığı
görülmektedir.

Facebook platformlarının diğer önemli bir faydası
ise bir fikir etrafında bireyleri toplayarak, bu fikrin
yüksek sesle dile getirilmesine olanak tanımasıdır.
Facebook platformları bu sayede farkındalık
oluşturma ve bağış toplama şeklinde sosyal ve
yaratıcı sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, Facebook
Grupları yerel toplulukların dünyada destekçiler
bulmasına olanak tanımakta ve çok daha kolay bir
şekilde halk desteği oluşturmaktadır.

İnsanların %32’si Facebook
platformlarında yayımlanan bir
sivil toplum etkinliğine katılımda
bulunmuştur.
Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan
Deloitte analizi
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Sivil toplum kuruluşları etkinlikler düzenleyerek
önemli konulara ilişkin sinerji oluşturmak için
takipçileri bir araya getirirler. Ayrıca insanları
bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için
Facebook Gruplarını da kullanabilirler. Sivil toplum
kuruluşları bu platformlar aracılığıyla etkinlikler
düzenleyerek destekçi tabanlarını genişletebilir
ve sosyal konularda pozitif bir etki yaratmak için
milyonlara ulaşabilirler.
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Farkındalık oluşturarak önemli bir amacın
gerçekleştirilmesi

Başarı Hikayesi 8
Kanser Savaşçıları
Kuruluş yılı: 2011
Öne çıkan etki
Destek döngüsünün
sağlanması için gerekli
olan iletişimlerin
%80’i Facebook
platformlarından
yürütülmüştür.

“Kanser Savaşçıları” hastaların ve akrabalarının,
günlük hayatlarına büyük zorluklar getiren
kanser tedavi sürecinde karşılaştıkları sorunlara
çözümler bulmak amacıyla oluşturulmuştur.
Hastalığın sert etkileri sebebiyle, uzun tedavi
sürecinde yakın iletişim ve motivasyon desteği
çok önemlidir.
Topluluk, Facebook Gruplarının da aralarında
bulunduğu Facebook platformları aracılığıyla
destek çevreleri oluşturmaktadır. Bu
platformlar kullanıcıların deneyimlerini
paylaşarak ve dayanışma göstererek daha
dirençli olmalarına yardımcı olmaktadır. Kanser
Savaşçıları topluluğunun iletişiminin %80’inden
fazlası Facebook platformları üzerinden
gerçekleşmektedir. Üyeler, topluluk arasında
işbirliğini destekleyen faaliyet ve haberleri
kolaylıkla paylaşabilmektedirler. Topluluk ne
kadar yakın iletişime geçerse o kadar yenilikçi
yardım fikirleri ortaya çıkmaktadır.
“Facebook platformlarının geniş çapta
farkındalık oluşturma etkisi olmadan bu
topluluk, sınırlı insan kaynakları ile bu kadar
geniş bir etki alanına ulaşamazdı.”
Aslı Ortakmaç – Kanser Savaşçıları Başkanı

Facebook platformları kullanıcıların fikir alışverişi
yapmasına, önemli konuları tartışmasına, farkındalık
oluşturmasına ve konuları daha büyük bir
kitlenin gündemine taşımasına ve hatta bağış/fon
toplamasına olanak tanır. Facebook platformları
açık bir iletişim ortamı oluşturduğundan,
kullanıcılar gereken maddi ve manevi desteği
bulmak amacıyla çevrenin korunması veya toplumla
ilgili diğer meseleler gibi önemli konularda fikirlerini
ifade edebilirler.

Facebook platformları bir bağış toplama ortamı
sağlayarak yardım kuruluşlarının amaçları
doğrultusunda kullandığı faydalı bir araç olarak
hizmet verir. Facebook platformlarında gösterilen
bir içerik, bireylerin bir amaç uğruna bağışta
bulunmasını tetikleyebilir. Türkiye’de son 12 ay
içerisinde Facebook platformlarında bir içerik
gördükten sonra bireylerin %11’i ortalama olarak
91 TL bağışta bulunmaktadır.

Şekil 20 – Facebook platformlarında bir içerik gördükten sonra sosyal bir amaç uğruna
bağışta bulunan kullanıcıların oranı, 2018, %

%11

Bireylerin %11’i son 12 ay
Bireylerin
%11’i son 12Facebook
ay içerisinde
içerisinde
Facebook platformlarında
platformlarında
bir içerik gördükten sonra bir sosyal
bir içerik gördükten sonra bir
amaç uğruna ortalama 91 TL
amaç uğruna ortalama
bağışta sosyal
bulunmuştur.
91 TL bağışta bulunmuştur.

Kaynak: Estima Tüketici Anketi üzerine yapılan Deloitte analizi
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Facebook Grupları ile tüm Türkiye’ye
ulaşmak

Başarı Hikayesi 9
İhtiyaç Haritası
Kuruluş yılı :2015
Öne çıkan etki:
Facebook
platformlarındaki
içerikler günde 1000
görüntülenme
ile farkındalığı
artırarak toplam
15 milyon TL’lik
bağış toplanmasını
sağlamıştır.

“İhtiyaç Haritası”, 2015 yılında Birleşmiş
Milletler Sosyal Fayda Zirvesi’ndeki ihtiyaç
sahibi bireylere yardım temasından esinlenerek
kurulmuştur. İhtiyaç Haritası, kendisini sivil
toplum kuruluşları, inisiyatifler, kurumlar ve
bireylerden oluşan kar amacı gütmeyen bir
sosyal kooperatif olarak tanımlamaktadır.
65.000 üyeye sahip olan İhtiyaç Haritası’nın
15.000 üyesi bağışçıdır. İhtiyaç Haritası
aracılığıyla bugüne kadar 15 milyon TL
değerinde, aralarında kırtasiye malzemeleri ve
kıyafetlerin bulunduğu 485 bin adet malzeme
bağışlanmıştır.
Topluluğun Facebook platformlarını
kullanmasındaki ana hedefleri yeni üyelere
ulaşmak, daha iyi iletişim kurmak ve topluluğu
desteklemek için kullanıcıları davet etmektir.
Ayrıca, İhtiyaç Haritası’nın bağış talepleri
Facebook platformlarında günlük yaklaşık
1000 görüntülenme almaktadır. Web siteleri,
Facebook platformlarının esnekliğini doğru
maliyetle sunmadığından, İhtiyaç Haritası
mesajlarını topluluğa yaymak için Facebook
platformlarını kullanmaktadır.
“Facebook platformları aracılığıyla
toplulukların tıpkı bir ağaç gibi yeni dallarla
yeşererek yayılması mümkün.”
Esra Arslan – Yönetim Kurulu Üyesi

İhtiyaç anında bireyleri ve toplulukları
birleştirici özelliği
Facebook platformları ihtiyaç anında toplulukları
destekler ve bir platform olarak bilgi paylaşımında
bulunmalarına yardımcı olur. Afet türü olaylar
meydana geldiğinde insanlar, akraba ve
arkadaşlarının güvende olup olmadıklarını
bilmek isterler. Bu tür durumlar yanıltıcı bilgilerin
yayılmasına ve insanların travmatik olaylara karşı
öngörülemez tepkiler vermesine sebep olabilir.
Facebook’un iletişim yönü ile sosyal sorumluluk
tarafının birleşimi olan “Güvenlik Durumu Bildirimi”,
kriz zamanlarında güvenilir bilgi eksikliği sorununun
üstesinden gelmek için topluluklara yardımcı olmak
amacıyla oluşturulmuştur ve bu tip durumların
önüne geçmeyi hedeflemektedir.
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Son notlar
1. Ekonomik Modelin Ayrıntıları: Bu çalışmada,
Türk işletmelerin, KOBİ’lerin ve toplulukların
Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook
Messenger gibi Facebook platformlarını
kullanarak sağladıkları ekonomik ve sosyal faydalar
araştırılmaktadır. Facebook platformlarının,
pazarlama ve satış kabiliyetlerini değiştirerek,
sınır ötesi ticareti kolaylaştırarak ve işletmeler
için verimlilik sağlayarak, Türk ekonomisini nasıl
canlandırdığı da çalışma kapsamında analiz
edilmiştir.
Facebook platformlarının ulusal ve bölgesel
düzeydeki ekonomik etkilerini analiz etmek için
ekonomik modelleme kullanılmaktadır. Tüketicilere
ulaşmak, doğrudan ve organik satışları tetiklemek
ve marka değerini artırmak için bu platformları
kullanarak elde edilen pazarlama ve satış etkileri
çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Hesaplanan
etkiler, işletmelerde dijitalleşmeyle birlikte
artan verimlilik ile ilgili ortaya çıkan faydaları da
yansıtmaktadır.
Facebook platformlarından kaynaklanan ve satış ve
pazarlama etkileri kapsamında ölçülen ekonomik
çıktı; reklam, yönlendirme ve marka değerini
içermektedir:
•• Reklam; Facebook platformları üzerinden ücretli
reklamlar aracılığıyla yeni ve mevcut müşterilere
ulaşılmasıyla oluşan ekonomik etkiyi ifade
etmektedir.
•• Yönlendirme; organik trafiğin, Facebook
platformlarından başka internet sitelerine
ve ayrıca çevrimdışı kanallara yönlendirilerek
oluşturulan ekonomik etkiyi ifade etmektedir.
•• Marka değeri; Facebook platformlarının
kullanımı sonucunda gelişen marka değerinin
oluşturduğu ekonomik etkiyi ifade etmektedir.
Facebook platformları kullanımı dolayısıyla oluşan
ekonomik etki; kamuya açık veriler, müşteri
araştırmaları, Facebook iç verileri ve diğer üçüncü
taraf kaynakları kullanılarak hesaplanmaktadır.
Hesaplanan ekonomik etki, Facebook
platformlarının oluşturduğu, Gayrisafi Katma
Değer (GSKD) ve istihdam olarak ölçülen ekonomik
değerin ölçülebilmesi için kullanılmıştır.
Halka açık veriler ve diğer veri kaynaklarının nicel
analizi sonucunda Facebook platformlarından
kaynaklanan ekonomik etkiler ölçülse de, bu tür

analizler yalnızca birincil veya doğrudan faydaları
ortaya koyabilmektedir. Sadece birincil etkilerin
analizine bakılması, Facebook platformlarının tüm
faydalarının gözden kaçmasına neden olabilir.
Facebook platformlarının ikincil ve daha geniş
kapsamlı faydaları da çok önemli boyutta
olabilir. İkincil etkiler aşağıda anlatıldığı şekilde
tanımlanmaktadır;
•• Facebook platformları tarafından tetiklenen
piyasalardaki yapısal değişimle birlikte birden
fazla sektörü kapsayan verimlilik artışı,
•• Facebook platformlarını kullanan işletmelerde
istihdam edilen çalışanların gelirlerinin artışı.
Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak oluşturulan
ekonomik modeller, ikincil faydaları (dolaylı
ve tetiklenen etkileri) kapsayan en bilinen
yöntemlerdendir. Bu nedenle, Facebook
platformlarının doğrudan, dolaylı ve tetiklenen
etkileri Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak oluşturulan
ekonomik modelleme ile ölçülmüştür.
Doğrudan, dolaylı ve tetiklenen etkiler aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır:
A. Doğrudan etki, Facebook platformları
sayesinde veya etkisinde yeni ürünler
üreten ve hizmetler sunan işletmelerin
oluşturduğu birincil ekonomik etkiyi ifade
eder.
B. Dolaylı (tedarik zinciri) etki, Facebook
platformlarını kullanan ya da bunlardan
faydalanan işletmelerin faaliyetleri
sonucunda, mal ve hizmetlere olan talebin
artması nedeniyle söz konusu işletmelerin
tedarik zincirindeki sektörlerde oluşan
etkidir.
C. Tetiklenen etki, Facebook platformlarını
kullanan veya bu platformlardan
faydalanan söz konusu işletmelerde
istihdam edilen kişiler tarafından yapılan
harcamalardaki artış nedeniyle meydana
gelen etkidir.
Girdi-Çıktı Modelinde, sektörlerin oransal
etkileşimleri analiz edilmektedir. Girdi-Çıktı
Modelinde yer alan 20 sektörün her biri için, dolaylı
ve tetiklenen GSKD etkilerinin hesaplanmasında
kullanılacak olan, dolaylı ve tetiklenen GSKD
çarpanları hesaplanmıştır. Girdi-Çıktı Modeli,

2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”)
tarafından yayımlanan 2012 Girdi-Çıktı Tabloları
esas alınarak hazırlanmıştır.
Facebook platformlarının doğrudan GSKD etkilerini
ölçerken, Türkiye’deki işletmelerin büyüklük
gruplarına göre sınıflandırıldığı yukarıdan aşağıya
bütüncül bir yaklaşım izlenmiştir. Bu yönteme göre,
Türkiye’deki tüm işletmelerin toplam GSKD’si, 1-10,
11-50 ve 50+ şeklindeki çalışan sayıları ve TÜİK’in
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri kullanılarak üç
ana gruba ayrılmıştır. Daha sonra, her bir grubun
toplam GSKD’si; (1) her bir grubun sosyal medya
kullanım oranı, (2) her bir grubun çevrimiçi satın
alma, rezervasyon veya kabul oranı ve (3) her bir
grubun Facebook platformlarından kaynaklanan
gelir payları ile çarpılarak; her bir gruptaki
işletmelerin Facebook’tan kaynaklanan doğrudan
GSKD’si hesaplanmıştır. Her grup için hesaplanan
GSKD’lerin toplamı, Facebook platformlarının
doğrudan GSKD etkisini ortaya koymaktadır.
Doğrudan GSKD hesaplamalarında kullanılan
ölçütlere ilişkin veri kaynakları, kullanım nedenleri ve
diğer gerekli açıklamalar aşağıda verilmektedir:
•• Sosyal medya kullanım oranı TÜİK’ten elde
edilmiş ve Facebook platformlarında yer alan
işletmelerin oranını yansıtmak için kullanılmıştır.
•• Çevrimiçi satın alma, rezervasyon veya kabul
oranı da TÜİK’ten elde edilmiş olup, Facebook
platformlarında yer alan işletmelerin içinde
çevrimiçi gelir oluşturan herhangi bir faaliyeti
olan işletmelerin oranını yansıtmak üzere
kullanılmıştır.
•• İşletmelerin gelirlerinde Facebook
platformlarından kaynaklanan paylar, Morning
Consult İşletme Anketi verilerinin analiziyle elde
edilmiştir. Bu ölçüt; işletmelerin, oluşturdukları
toplam gelirlere ilişkin olarak Facebook
platformlarından elde ettiklerini düşündükleri
toplam faydaları yansıtmaktadır. Basit bir
ifadeyle bu ölçütle, işletmelerin Facebook’tan
kaynaklanan gelirlerinin toplam gelirleri içindeki
payları gösterilmektedir. Ölçüt, Facebook
platformlarında yer alan ve gelir oluşturmaya
yönelik işlemleri yürüten, Morning Consult
İşletme Anketi katılımcısı işletmeler için önceki iki
ölçütle tutarlı olacak şekilde hesaplanmıştır.
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Facebook’un Türk ekonomisi üzerindeki doğrudan
ekonomik etkilerini daha iyi anlayabilmek için
reklam harcaması yapan işletmelerin yatırım
karlılığını (“Reklam Yatırımlarının Karlılığı”) ve
Facebook platformlarının e-ticaret hacmindeki
payını esas alan (“Bağlı Çevrimiçi-Çevrimdışı
İşlemler” ) iki ilave alternatif yaklaşım ile doğrudan
GSKD hesaplamaları desteklenmiştir.
“Reklam Yatırımlarının Karlılığı” yaklaşımına göre,
Facebook ile ilgili genel etkiyi hesaplamak için,
seçili Avrupa ülkeleri ve yayınlanmış raporların
karşılaştırmalı analizleri ile elde edilen Facebook
platformları yatırım karlılığı, Türkiye’deki
işletmelerin Facebook platformlarında yaptıkları
toplam reklam harcamaları ile çarpılmıştır.
Karşılaştırmalı analizlerde incelenen yatırım
karlılıkları, sadece reklam etkisini değil, aynı
zamanda yönlendirme ve marka değeri etkilerini de
yansıtacak şekilde dikkatle seçilmiştir.
“Bağlı Çevrimiçi-Çevrimdışı İşlemler” yaklaşımına
göre, işletmelerin, toplam e-ticaret hacmi içinde
Facebook platformlarından kaynaklanan gelir payı
analiz edilmiş ve Facebook platformlarının toplam
çevrimiçi etkisi, gelir payının toplam e-ticaret
hacmiyle çarpılması yoluyla hesaplanmıştır. Bunun
ardından, seçilen Avrupa ülkelerinin ve konu ile
ilgili yayınlanan raporların karşılaştırmalı analizi
yapılarak, Facebook platformlarının çevrimdışı
ve toplam etkisini hesaplamak için kullanılacak
olan, çevrimiçinden çevrimdışına dönüşme oranı
belirlenmiştir. Gelir payı analiz edilirken, Facebook
platformlarında yer alan ve gelir oluşturmaya
yönelik işlemleri yürüten, Morning Consult İşletme
Anketi katılımcısı işletmeler esas alınmıştır.
Doğrudan GSKD’nin hesaplanması için kullanılan
ilave alternatif yaklaşımların ikisi de yukarıdan
aşağıya bütüncül yaklaşımla benzer sonuçlar
vermiştir.
Ayrıca, Facebook platformlarının tetiklediği
doğrudan harcamalar Estima Tüketici Anketi
sonuçları esas alınarak hesaplanmıştır. Tetiklenen
harcama hesaplanırken, Facebook platformlarının
toplam kullanıcı sayısı, platformların satın alma
yapan kullanıcılarının yüzdesi ve satın alanların
ortalama sepet büyüklüğü dikkate alınmıştır.
Doğrudan tetiklenen harcamalar, hem çevrimiçi
hem de çevrimdışı reklamcılık ve yönlendirme
etkilerini kapsamakla birlikte, Facebook
platformlarının işletmeler üzerindeki marka değeri
etkisini içermemektedir. Dolayısıyla, tetiklenen
harcama raporun ana bölümünde ilave ölçüt
olarak sunulmakla birlikte doğrudan ve/veya
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toplam GSKD ile karşılaştırılabilir bir sonuç ve
GSKD’ye eklenebilir ilave bir ekonomik etki olarak
değerlendirilmemelidir.

Bölgesel endüstriler bölge dışından ara mal ve
hizmet satın aldıklarından, söz konusu bölgesel
ekonomiden sızıntılar olması kaçınılmazdır.

Toplam GSKD etkilerinin hesaplanmasında, GirdiÇıktı modellerinden elde edilen GSKD çarpanları
Facebook platformlarının doğrudan GSKD etkisi
ile çarpılmıştır. Facebook’un istihdam üzerinde
olan etkisinin hesaplanmasında, Facebook
platformlarından kaynaklı doğrudan istihdam
verilerinin eksikliğinden dolayı farklı bir metodoloji
izlenmiştir.

Bu sızıntıları hesaplamanın bir yolu, ulusal düzeye
kıyasla bölgelerdeki endüstrilerin yoğunlaşmasını
esas alan bölgesel Girdi-Çıktı teknik katsayısını
ortaya koyan yerellik katsayıları (Location - LQ)
kullanmaktır. Bir diğer yolu ise, ürün heterojenliği
tahminini esas alan emtialarına karşılıklı olarak
taşınmasını içeren Karşılıklı Taşıması Düzenlenmiş
Bölgeselleştirme Yöntemidir (Cross-Hauling
Adjusted Regionalization Method - CHARM).
Bölgesel Girdi-Çıktı modeli, her iki yöntemin
de kullanılması suretiyle, Türkiye’nin İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) esas
alınarak belirlenen bölgelerine yönelik olarak
oluşturulmuştur. İBBS bölgeleri, esas olarak AB
standartları ile belirlenen bölgelerin istatistiksel
benzerliklerine odaklanarak sınıflandırılmış olup,

Bu bağlamda, Facebook platformlarının doğrudan,
dolaylı ve tetiklenmiş istihdam etkileri, her bir
sektördeki işgücü üretkenliği kullanılarak ayrı ayrı
hesaplanmıştır. İşgücü üretkenliği, her bir sektörde
1 tam zamanlı çalışan (“TZÇ”) tarafından üretilen
GSKD’yi belirtmektedir ve Türkiye’deki her bir
sektörün, toplam GSKD’sinin ilgili sektörde bulunan
toplam TZÇ sayısına bölünmesiyle sektör bazlı
olarak hesaplanmıştır. Belirli bir sektörün GSKD ve/
veya istihdam verilerinin eksik olması halinde, ulusal
işgücü üretkenliği kullanılmıştır. Bunun ardından söz
konusu oranlar, doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş
istihdamı hesaplamak için Facebook platformlarının
doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş GSKD etkileri ile
çarpılmıştır.
Bu çalışma, Türkiye’deki Facebook platformlarının
oluşturduğu ekonomik değeri ve bunun sonucunda
oluşan istihdamı tahmin etmektedir. Bu çalışmada
sunulan istihdam rakamı, hesaplanan tahmini
toplam GSKD’yi üretmek için gereken çalışan
sayısını göstermektedir. Tahmini istihdam rakamı,
bir yıl içerisinde oluşan ilave iş olanakları anlamına
gelmemekte olup, Facebook platformlarının
sağladığı ekonomik faaliyetler sonucunda istihdam
edilen çalışanları ifade etmektedir.
Dijitalleşme seviyesi bir bölgeden diğerine farklılık
gösterebileceğinden, Facebook platformlarının
işletmeler üzerindeki etkisi de bölgeler arasında
farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle,
Facebook’un işletmeler üzerindeki bölgeye özel
etkilerini değerlendirmek için ayrıca bir bölgesel
Girdi-Çıktı Modeli oluşturulmuştur.
Türkiye’de kamuya açık, bölgesel Girdi-Çıktı
tablolarının ve bölgeye özel gerekli parametrelerin
mevcut olmaması nedeniyle, bölgeye özel çarpanlar
direkt olarak hesaplanamamaktadır. Bu nedenle,
Ulusal Girdi-Çıktı tablosunu esas alan bölgesel
Girdi-Çıktı tablolarının oluşturulmasında, yerel
tedarik koşullarının da hesaba katılması için çeşitli
değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Bölgesel Girdi-Çıktı Modelinde, TÜİK tarafından
İBBS-2 Alt Bölgeler olarak sınıflandırılan 26 bölge
kullanılmıştır.
2.Morning Consult İşletme Anketi 2018:
Bu anket, 16-25 Ekim 2018 tarihlerinde, 800
Türk işletmesini içeren ulusal bir örneklem
üzerinde yapılmıştır. Görüşmeler çevrimiçi
gerçekleştirilmiştir. Anketin tamamından elde edilen
sonuçların artı/eksi yüzde üç hata payı vardır.
3. Estima Tüketici Anketi 2018: Estima
Araştırma Şirketi tarafından yapılan Sosyal Ticaret
Davranışı Araştırması, ISO 20252 ve GAB14 kalite
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada temel olarak, Facebook ve Instagram
kullanıcılarının sosyal ticaret davranışını anlamayı
ve ticari faaliyetlerinin boyutunu belirlemeyi
amaçlanmıştır. Bilgisayar Destekli Web Görüşme
(CAWI) tekniği ile nicel bir test yapılmıştır. AkılFikir
araştırma platformu üzerinden 18 yaş üstü
Facebook ve/veya Instagram kullanıcıları arasından
1000 görüşme gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması
23 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında (Türkiye’yi temsil
eden) 12 İBBS bölgesinde yürütülmüştür.
4. Not: Raporda belirtilen noktadan itibaren (Sayfa
12), Facebook platformlarıyla ilgili yanıtlar yalnızca
platform kullanıcılarını kapsamaktadır.
5. Not: Morning Consult İşletme Anketi ve
Estima Tüketici Anketi üzerinden elde edilen
veriler Facebook iç verilerine dayanmamaktadır
ve raporun ilgili yerlerinde açıkça referans verilen
konular için öngörü niteliğindedir.
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