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ÖNSÖZ 
İnternet camiasının uzun zamandır tartıştığı bir konu var.  

 
Sosyal medya SEO’nun sonunu getirecek mi?  Konunun derinine inildiğinde, bu iki 
konunun birbirine zıt olmadığını aksine birbirini tamamlayıcı olduğunu anlıyoruz. 
 
SEO ve sosyal medya birbirine düşman olan iki kavram değil, aksine güçlerini 
birleştirerek Google’ın işini kolaylaştıran iki rehber konumunda. 
 
Herkesin fark ettiği gibi, son algoritma değişiklikleriyle birlikte arama motorları 
sosyalleşmeye başladı. İçeriğin paylaşılması, sosyal medyada bahsedilmesi gibi 
göstergeler arama motorlarının bir internet sitesini üst sıralara çıkartırken dikkat ettiği 
faktörlerin başında geliyor. 
 
Fakat sosyal medya aktiviteleri hala bir siteyi en üstte çıkarmak için tek başına yeterli bir  
silah değil. Google, siteleri üst sıralara çıkarmak için eski alışkanlıklarını devam ettirirken 
bir yandan da sosyal medyayı işin içine katarak web sitelerine şu mesajı gönderiyor. 
 
‘’Daha çok paylaşılmak, daha çok beğenilmek, daha aktif olmak, kısaca sosyalleşmek 
zorundasınız. Oyun artık değişiyor…’’ 
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1 GOOGLE + : AKTİF KULLANIN 

Google’ın sosyal ağı Plus başarılı olacak mı sorusu artık tartışılmıyor. 2012 Aralık ayı itibariyle 500 
milyon kullanıcıya sahip olan Google+, Facebook ve Twitter’ı iyiden iyiye tehdit etmeye başladı. 
 
Google +’ın başarılı olmasının ardındaki en büyük nedenlerden biri de Google yetkilileri her ne 
kadar tam anlamıyla itiraf etmese de Authorrank algoritmasının yavaş yavaş devreye 
sokulduğunun düşünülmesi. 
 
Authorrank algoritmasının Google sıralamalarında etkili olacağını düşünen birçok web yazarı 
internet sitelerini Google+ hesaplarıyla bağlıyor. Aslında Authorrank resmi kaynaklarca 
dillendirilmese de Google’ın spamden sorumlu yöneticisi Matt Cutts’un  bu videoda yaptığı 
açıklama gösteriyor ki ‘’sosyal sinyaller’’ artık bir SEO faktörü. 
 
Sosyal etkisi yüksek olan, yani  sosyal mecralarda çok kişi tarafından takip edilen, gönderileri  sık 
sık paylaşılan kişilerin sosyal medya paylaşımları Google’da üst sıralarda görüntülenebiliyor. 
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Facebook ve Twitter gibi yüz milyon hatta milyarları peşinden sürükleyen sosyal ağlardaki 
paylaşımlar da Google için bir sıralama faktörü olsa da, Google’ın kendi servisi Google Plus için 
ayrı bir parantez açmak lazım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google, Facebook ve Twitter’ın ulaştığı inanılmaz ziyaretçi kitlesine şahit olunca kendi sosyal 
ağını onların önüne geçirmek için elindeki ‘’arama motoru’’ kozunu kullanmaya başladı ve 
google plus kullanıcılarına çeşitli  rekabet avantajları sağladı. 

g +1 
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Google Plus SEO İçin Nasıl Kullanılabilir? 
 
Öncelikle işe bir Google Plus sayfası oluşturarak başlayın. Aynen Facebook’ta 
oluşturduğunuz işletme ya da marka sayfası gibi Google’da bir süreden beri 
şirketler için sayfa oluşturulmasına izin veriyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Google 
Plus sayfanızı oluşturabilirsiniz. 
 
plus.google.com/pages/create 
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Google Plus SEO İçin Nasıl Kullanılabilir? 
 
Google Plus sayfanızı oluşturduktan sonra odaklanmanız gereken en önemli nokta çevrenizi 
genişletmek. Çevrenizi nasıl genişletebilirsiniz? 
 

1- Google Plus ile web sitenizi bağlayın. Böylece arama motorlarında yapılan aramalarda 
içeriğinizin hemen yanında Google Plus hesabınıza ait fotoğrafınız da görüntülenir. 
 
Catalyst’in yaptığı araştırmaya göre  
Google Plus ile bağlanan ve resimli şe- 
kilde arama sonuçlarında görüntülenen 
web siteleri, resimsiz web sitelerine göre 
%150 daha fazla tıklanma oranına sahip. 
 
Bu demek oluyor ki Google’da ilk sırada 
yer almasanız bile hesabınızı Google Plus  
İle bağladığınız takdirde tıklanma ihtimaliz 
ilk sıradaki sonuca göre daha fazla olabiliyor. 
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Google Plus SEO İçin Nasıl Kullanılabilir? 
 
2- 1. maddeyi uyguladığınız takdirde içeriğinize tıklayan kişilerden bir kısmının sizi Google’da 
çevrelerine eklediğini fark edeceksiniz. 
 
Google Plus’ta çevrenizi genişletmek için diğer önemli nokta paylaşımlarınızı sıklaştırmak. 
Takipçileriniz eğer Google Plus’ta diğer sosyal medya hesaplarınızdan  farklı konulara 
değindiğinizi fark ederse sizi bu mecrada  da takip etmek isteyeceklerdir. 
 
Eğer Plus’ta farklı bir gönderi girecek kadar zamanınız olmadığını düşünüyorsanız aktif 
kullandığınız sosyal medya hesabınızla Plus hesabınızı bağlayın. Böylece Twitter ya da 
Facebook’ta paylaştığınız herşey Plus hesabınızda otomotik olarak görünecektir. 
 
Çevrenizi genişletmek için uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem ise google plus hesabınıza 
girerek konunuzla ilgili kişileri aramak. Bunun için anahtar kelimelerinizi kullanın. 
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Örneğin bir marka iletişim ajansınız var. Google Plus’a girip konunuzla ilgili firmaları ya da kişileri 
çevrenize ekliyorsunuz. Anahtar kelime olarak da ‘’marka’’,’’pazarlama’’,’’sosyal medya’’,’’iletişim’’ 
gibi kelimeleri kullanarak arama yapıyorsunuz. Bu şekilde 1000 kişiyi ya da organizasyonu 
çevrenize eklediniz, çevrenize eklediklerinizden de 500’ü sizi çevrelerine ekledi.  
 
Sizi ekleyen 500 kişi ya da organizasyon Google hesabı açıkken sizin daha önce paylaşmış 
olduğunuz bir konu hakkında Google’da arama yaparsa ilk sırada görecekleri sitelerden birisi de 
sizin Google  Plus’ta paylaşmış olduğunuz içerik olacaktır. Diğer bir deyişle  sizi çevrelerine 
ekleyen kişiler eğer  Google’da ‘’marka iletişimi’’ diye bir arama yaparlarsa ve siz de 
muhtemelen bu konuyla ilgili olarak blogunuzda bir içerik girdiyseniz, girdiğiniz içeriği de  
Google Plus hesabınızda paylaştıysanız, bu kişiler ilk sıralarda büyük bir ihtimalle içeriğinizi 
görecektir. Google’ın kendi sosyal ağını kullananlara  avantaj sağlaması Google’ın uzun  süredir 
sürdürdüğü tarafsız olma, kendi hizmetlerine dahi avantaj sağlamama prensibinin sorgulanmasına 
neden oluyor. 
 
 

Google Plus Neden Önemli? 
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2 VİRAL İÇERİK HAZIRLAYIN 
Gangnam Style’ın hiç paylaşılmadığını bir düşünsenize… 
Ne Facebook’ta ne Twitter’da ne de bloglarda… 
Gangnam Style 2 milyara yakın kişiye ulaşabilir miydi? 
Hayır… 
 
Bir içeriğin viral olması herşeyden önce onun paylaşılmasına 
bağlı. Paylaşılamayan hiçbir içerik viral olamaz. 
 
Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir içeriğin sitenizi üst 
sıralara çıkarmasının en büyük nedenleri: 
 
Daha fazla ziyaretçiye ulaştığınız için sitenizde geçirilen 
sürenin artması ve 1. maddede belirtildiği gibi ‘’sosyal 
sinyaller’’ artık tek başına bir SEO faktörüdür. 
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Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
1- Başlık Tıklanabilir Olmalı: Ürettiğiniz içerik insanlarda tıklama hevesi 
uyandırmadığı müddetçe içerik istediğiniz kadar kaliteli olsun, bir değer ifade 
etmez.  Değeri yüz milyon dolarla ifade edilen Mashable gibi sitelerde ‘’How to’’, 
‘’ 5 Ways To’’, ‘’10 Steps For’’ gibi yazı başlıklarına sıkça rastlıyorsunuzdur.  
 
Bunun sebebi insanların bu başlıkları görünce psikolojik kırılma yaşamaları, 
heyecanlanmaları, merak etmeleri…  
 
Birisi size bir şeyin nasıl yapılacağının formülünü veriyor, ya da birkaç adımda nasıl 
yapabileceğini gösteriyor. Neden tıklamayasınız ki? ‘’Tıklamak’’ insanların oturup 
üzerinde düşündükleri bir şey değil, diğer bir deyişle surf yaparken rastladığınız 
bir içeriği ‘’ya acaba tıklasam mı’’, ‘’yok yok tıklamayım’’ diye düşünmezsiniz.  
 
Karar verme süreniz anlıktır. Ya tıklarsınız ya da tıklamazsınız, her iki eylemde de 
düşünmezsiniz, davranışınızı akıl süzgecinden geçirmezsiniz. 
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Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
Bu yüzden içeriğinizin tıklanma hevesi uyandırması öncelikle içerik başlığından geçiyor. 
İçerik başlığında ‘’ 7 Kilit Metod’’ , ‘’ Nasıl Yapılır’’ gibi sözcüklere yer vermeniz o içeriğin 
tıklanabilirliğini arttırır. Bu tarz başlık seçimileridışında bir başlığa karar verecekseniz 
başlığınız aşırı dikkat çeken, merak uyandıran sözcükler içermelidir.  
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Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
2- İçerik Fayda Sağlamalı: Bir ürünü neden satın alırsınız?  
 
Cevap: Fayda sağladığı için. Bir ürün iki şekilde fayda sağlar.  
 
A) Somut olarak  B) Soyut olarak. 
 
İçeriğiniz de bir ürün aslında. İnsanlar içeriğinizden ya bir 
şey öğrenmeli, ya eğlenmeli ya da real hayatına adapte 
edebileceği birikimler elde etmelidir. Ancak bu koşulları 

gerçekleştirirseniz içeriğiniz değerlidir. 
 
İnternette araştırma yapın. İnsanlar web siteniz ya da 
blogunuzdaki konularla ilgili hangi soruları soruyorlar. 
Okuyucuların sorunlarını çözecek içerikler oluşturursanız 
içeriğinizin paylaşılması daha kolay olur. 

 

13 

--------------------------  5 ADIMDA SOSYAL MEDYA İLE SEO: AMA NASIL? 

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://bit.ly/16jUlHt
http://www.facebook.com/share.php?u=http://bit.ly/16jUlHt
http://clicktotweet.com/9DaM4
http://clicktotweet.com/9DaM4


Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
3- Kolay Paylaşılabilir Yapıda Olmalı: Mükemmel bir 
başlığınız var ve başlığınıza uyan kaliteli bir 
içeriğiniz var ise yolu yarıladınız demektir.  
 
Yolun diğer yarısında karşınıza çıkan en önemli 
faktör, fayda sağlayan içeriğin paylaşmaya teşvik 
etmesidir. Bunun için, her içeriğinizin sonunda 
sosyal paylaşım butonları mutlaka bulunmalıdır.  
 
Butonlar yalnızca birkaç büyük sosyal ağ 
oyuncusunu değil, piyasada rağbet gören 10-15 
sosyal ağı kapsamalıdır. Kısaca, paylaşılabilecek her 
mecranın ‘’paylaş’’ butonu bulunmalıdır. 
 
İnsanlar bir içeriği neden paylaşır? 
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Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
• Daha önce hiç bahsedilmeyen bir konudan bahsetmişsinizdir. 
• Daha önce bahsedilen bir konuyu detaylı ve ciddi şekilde incelemişsinizdir. 
• İçeriği okuyan kişileri heyecanlandırmış, gülümsetmişsinizdir. 
 
İşte bu üç detaydan birini sade, herkesin anlayabileceği bir dile indirgeyip, klavyenizle ifade 
ettiğiniz takdirde viral, paylaşılacak bir içeriği oluşturmuş olursunuz.  
 
Geriye, arkanıza yaslanıp içeriğinizin kaç kişiye ulaştığını seyretmek kalır. 
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Viral İçerik Nasıl Hazırlanır? 
 
4- Arama Motorunalarına Uygunluk: Bu madde viral bir içerik için olmazsa olmazlardan biri 
değil, fakat daha çok kişiye ulaşmak için Google’ın dilinden biraz anlamanız fena olmaz. 
 
Google başlık kısmında, yazının hemen başında ve yazının sonunda anahtar kelime bulunduran 
içerikleri, o anahtar kelime arandığında ilk sayfalarda çıkarmayı sever. Çünkü Google, en alakalı 
ve kaliteli içeriği ilk sayfalarda göstermek ister ve kullanıcısını böylelikle memnun eder.  
 
Google bu şekilde, kullanıcılarını arama yaptıklarında alakasız, spam içeriklerle gereksiz bilgi 
bombardımanına tutmaz, en azından bunu ilk sayfalarda yapmaz. 
 
SEO’ya uygun mükemmel bir içerik nasıl olur diyorsanız bu sorunun cevabını SEOMOZ’dan Rand 
Fishkin vermişti. Detaylar için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz. 
 
http://bit.ly/11zmExq 
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3 SM HESAP OPTİMİZASYONU 

Linkedin’de, Youtube’da , Twitter’da ya da Facebook’ta ilgili anahtar kelime aramalarında ilk sırada 
görüntülenenler bunu nasıl başarıyor? 
 
Birçok faktör var. Bunlardan en önemlileri: 
 
• Twitter hesabının çok fazla takipçiye sahip olması, retwit miktarının çok olması, twit sıklığı 
• Youtube’da bulunan videounun izlenme sayısının fazla olması 
• Linkedin’de ‘’arama’’ kısmına gelin ve örneğin ‘’insan kaynakları uzmanı’’ araması yaptırın, ilk 

karşılacağınız kişiler ağınızda bulunan kişiler olacaktır. 
 
Google’ın nasıl Panda, Penguin gibi algoritmaları varsa, sosyal medya sitelerinin  de benzer 
algoritmaları vardır. Bu algoritmaların çalışma mantığını anladığımızda sosyal ağlardaki 
aramalarda ön sıralarda görüntülenebiliriz. 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
Bir önceki sayfada belirttiğimiz gibi takipçi sayısı, görüntülenme sayısı vb. direkt 
müdahele edemeyeceğiniz faktörler olsa da ilk sıraları parsellemek için kolayca 
yapabileceğiniz değişiklikler de var. 
 
Sosyal medyada görünürlüğünüzü arttırmak için uygulayabileceğiniz en kolay 
metod: 
 
Hesaplarınızın başlık, profil ve description(tanım) kısmında anahtar kelimelerini 
bulundurmak. Tabii eklediğiniz resimlerde de anahtar kelimenizi bulundurmayı 
ihmal etmeyin. 
 

SMO 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
Örnek: Linkedin Optimizasyonu 
 
Google’da referans bir anahtar kelimede ilk sıralarda görüntülenmek için yazı 
başlığında ,yazının hemen başlarında ve yazının sonunda anahtar kelimenin 
bulunmasının en önemli etkenlerden biri olduğunu biliyoruz. Linkedin’in 
algoritmasında da durum farklı değil. 
 
Yani, profilinizde ilgili anahtar kelimenin sık tekrar edilmesi sizi muhtemel 
‘’search’’lerde ilk sıralara taşır. Şimdi adım adım Linkedin’de nasıl üst sıralarda 
görüntülebileceğinizi inceleyelim. 
 
Örnek olarak seçeceğimiz meslek ‘’dijital pazarlama uzmanı’’ olsun. Dijital 
pazarlama uzmanı anahtar kelimesi için yapılan aramalarda Linkedin’de ilk 
sıralarda görüntülenmek istediğinizi varsayalım. Nasıl bir strateji izlemeniz 
gerekirdi? 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
Örnek: Linkedin Optimizasyonu 
 
1- Anahtar kelimelerin belirlenmesi: Dijital pazarlama uzmanıysanız hangi 
anahtar kelime aramalarında ilk sıralarda görüntülenmek isterdiniz? Muhtemelen, 
‘’Dijital Pazarlama Uzmanı’’ , ‘’Online Pazarlama Uzmanı’’  ve SEO doğru cevap. 
Bu durumda odaklanacağımız üç anahtar kelimeyi, daha doğrusu sözcük öbeğini 
seçtik. 
 
2- ‘’Eski bir pozisyon ekle’’ Kısmında Değişiklik: Bu bölüme geldiğinizde  aşağıdaki 
yöntemi uygulayın: 
 
Şirket Adı: Dijital Pazarlama Uzmanı |X Şirketi 
Unvan: Dijital Pazarlama Uzmanı,SEO,Online Pazarlama Uzmanı 
Açıklama: X şirketinin Dijital Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, online 
pazarlama aktivitelerinde uzman yaklaşımların sergilenmesi, SEO çalışması 
 
 

20 

--------------------------  5 ADIMDA SOSYAL MEDYA İLE SEO: AMA NASIL? 

in f 

http://www.sosyalmedyacci.com/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://bit.ly/16jUlHt
http://www.facebook.com/share.php?u=http://bit.ly/16jUlHt
http://clicktotweet.com/9DaM4
http://clicktotweet.com/9DaM4


Kitabı Paylaş! 

WWW.SOSYALMEDYACCİ.COM 

Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl 
Yapılır? 
 
3- ‘’Şu Anda’’ Kısmında Değişiklik: Bu 
kısımda yapacağınız değişiklik de aynı 
şekilde. 
 
Şirket Adı: Dijital Pazarlama Uzmanı | Y 
Şirketi 
 
Unvan: SEO, Online Pazarlama Uzmanı,Dijital 
Pazarlama Uzmanı 
 
Açıklama: Dijital/Online Pazarlama 
Uzmanı unvanıyla çalıştığım Y 
şirketinde, online mecralar için 
SEO aktivitileri de dahil birçok süreçten 
sorumluyum. 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
Örnek 2: Youtube Optimizasyonu 
 
Go-Gulf.com’un araştırmasına göre 2011′de günlük 2 milyarın üzerinde video izleten, Alexa 
sıralamasında 3. sırada yer alan bu muhteşem video sitesinin de kendine göre bir sıralama 
algoritması var. Bu algoritma temel hatlarıyla Google’dan çok farklı değil. Youtube’da 
videonuzun ilk sıralarda gelmesi için yapılması gerekenler: 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
Örnek 2: Youtube Optimizasyonu 
 
1- Description: Klasik seo mantığı geçerli. Eklediğiniz videolarınız için Youtube sizden 
description isteyecektir. Description, her zaman sitenizin urlsi ile başlamalıdır. Url’den 
hemen sonra anahtar kelimelerinizle başlayan bir tanımlama yazısı yazın.Bir beyaz eşya 
şirketi için örnek bir description; 
 
http://www.siteadiniz.com/- Beyaz eşyanın önde gelen firmalarından …..’ın yeni çıkan 
buzdolabının tanıtımının yer aldığı video. 
 
 
2- Başlık: Description bölümünde kullandığınız anahtar kelimeyi başlığınızda da 
bulundurmanız Youtube sıralamasında sizi öne taşıyacaktır. Bir beyaz eşya şirketi için örnek 
başlık; ‘’Beyaz eşya- ……..’in model buzdolabı görüntüleri’’. 
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Sosyal Ağlarda Optimizasyon Nasıl Yapılır? 
 
3- Etiketler(tags): Etiketleriniz içinde anahtar kelimeleriniz yer almalı. Eğer sözcük öbeği 
kullanıyorsanız mutlaka tırnak işaret kullanın. Bir beyaz eşya şirketi için örnek anahtar 
kelimeler;‘’Beyaz eşya’’,buzdolabı,çamaşır makinesi,beyaz eşya fiyatları vb. 
 
Bunlar dışında videolarınızın izlenme sayısı, yapılan yorumların sayısı, yorumlara cevap 
verme süreniz gibi ayrıntılar da Youtube optimizasyonunda etkilidir. 
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4 E-KİTAP veya DÖKÜMAN OLUŞTURUN 

E-Kitap ya da doküman gibi bir .pdf oluşturmanın SEO’ya katkıları ne olabilir? 
 
• Takipçilerinize .pdf dökümanları sitenize abone olmaları karşılığında verdiğinizde  daha 

sonra kullanabileceğiniz bir e-mail arşiviniz olur. E-mail ile abone olan okuyucularınıza 
haftalık e-bültenler göndererek sitenize düzenli trafik yaratabilirsiniz. 
 

• .pdf içeriğinizde dokümanın paylaşılması için paylaş butonları bulundurmanız 
içeriğinizin yüzlerce hatta binlerce kişiyle paylaşılmasını sağlar. Böylece sitenize ekstra 
trafik gelir. 
 

• E-kitaplar ve dökümanlar alanınızda otorite olduğunuzu gösterir. Dolayısıyla  
oluşturduğunuz içerik kurumsal kimliğinize katkı sağladığı gibi başarılı bir PR çalışması 
olarak da düşünülebilir. Okuyucularınızda marka algısı yaratmanız sitenize direkt trafik 
olarak döner. 
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
1- İçerik Oluşturma: E-kitap yapımının en sancılı süreci şüphesiz kitapta yer 
alacak içeriktir. Hemen korkmayın… Klasik kitaplardan farklı olarak 100′lerce sayfa 
yazı yazmanıza gerek yok. 
 
 Dijital mecranın klasik mecradan en büyük farkı içeriğin daha kolay tüketilebilir 
oluşu. Okuyucu da çoğu zaman bunu ister. Özellikle dijital fotoğraf makinelerinin 
yaygın kullanımı ve ucuzlaması, Pinterest, Youtube, Instagram gibi sitelerin 
insanların görsel hafıza ve yorumlama kabiliyetinde büyük değişikliklere yol 
açması ”görsel ögeleri bol” bir e-kitap hazırlamanıza neden olacak.  
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
Dolayısıyla yazı kadar resim de bulundurmanızın hiçbir 
negatif etkisi yok, aksine bu durum e-kitabınıza olan 
ilgiyi arttırır. 
 
Eğer halihazırda bir blogunuz varsa, bugüne kadar 
yazdığınız yazıları derleyerek bir e-kitap yaratabilirsiniz.  
 
Önceki yazılarınızdan derlenecek bir e-kitap için dikkat 
etmeniz gereken nokta, %25-30 oranında yeni bilgiye 
yer vermek. Eğer sadece eski yazılarınızı derleyip yeni 
bir ürünmüş gibi sunarsanız, okuyucunuzun güvenini 
zedelersiniz. 
 
Şu kuralı unutmayın: ” Biraz yazı, biraz görsel” 
 
 
 
 

G
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
2- İçeriği E-Kitap Haline Getirme:  Öncelikle Powerpoint’te kitap şablonunuzu oluşturun. 
Şablonunuzu oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta, slaytın sol üst köşesinde veya sağ alt 
köşesinde logonuzun bulunması.  
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
Ayrıca web site adresinizi küçük bir şekilde şablonun herhangi bir kısmına yazmayı ihmal etmeyin. 
Ardından arka plan seçiminizi yaparak slayt şablonunu hazır hale getirin.  
 
Bundan sonra hazırlayacağınız her sayfa için bu şablonu kullanın. Şablonu kopyalamak için şablon 
slaytın üstüne gelerek sağa tıklayabilir ve ”slaytı çoğalt” diyebilirsiniz. 
 
Tıpkı sunum hazırlıyor gibi görsellerinizi ve yazılarınızı slayta ekleyin. 
 
Not: E-kitap hazırlarken ilk 2 sayfa mutlaka ”kapak” ve ”içerik akışı’ndan oluşsun. Tıpkı klasik 
kitaplar gibi.  
 
Başka kaynaklardan araştırdıysanız, e-kitap hazırlamanız için size genelde Microsoft Word’ü 
önerirler. Fakat Word’de e-kitap hazırlamak sancılı bir süreçtir. Hizalama sorunları ve görsel&yazı 
kaymaları zamanınızın büyük bir bölümünü çalar. Zaten Word ile sık uğraşan biriyseniz bu tarz 
sorunlardan nasibinizi almışsınızdır. Word yerine kullanmanız gereken araç onun ikamesi Microsoft 
Powerpoint’dir. 
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
2- Sosyal Paylaşım Butonları Ekleme 
 
Sosyal paylaşım butonlarını eklemek ve ölçülebilirlik anlamında verim almak istiyorsanız e-
kitabınızın indirileceği e-kitaba özel, ayrı bir sayfa hazırlayın. Bu sayfaya landing page deniyor. 
İçeriğinizin hızlı bir şekilde yayılmasını istiyorsanız en kritik nokta sosyal paylaşım butonları ekleme 
kısmı. Her sayfanın sol alt köşesine ya da istediğiniz bir yerine Linkedin,Twitter ve Facebook paylaş 
butonlarını ekleyin. Bunu yapmak için: 
 
• Twitter  paylaş butonu ekleme: Clicktotweet.com sitesine girin, landing sayfanızın URL’sini ve 

yazmak istediğiniz bilgiyi ekleyin, generate link tuşuna basın. Size alt kısımda bir link verilecek, 
bu linki sol alt köşeye koyduğunuz ”Twitter’da paylaş” butonuna verebilirsiniz. 
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
• Facebook paylaş butonu ekleme: Facebook paylaş butonuna vermeniz gereken link: 
http://www.facebook.com/share.php?u=Buraya landing page URL’si gelecek 
 
• Linkedin paylaş butonu ekleme: Linkedin paylaş butonuna vermeniz gereken link: 
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=Buraya landing page URL’si gelecek 
 
4- Call To Action Sayfası:  Call to action,yani aksiyona çağrı sayfası tüm emeğinizin değer görmesi 
için çok önemli. Eğer bir şirketseniz ve bir ürünü pazarlamak istiyorsanız ya da kitabınızın 
paylaşılmasını istiyorsanız slaytın son sayfasını ”call to action’a ayırmalısınız. 
 
Örneğin; Kitabı eğer beğendiyseniz ” programımızın demo versiyonunu” bu linkten indirebilirsiniz 
ya da ”sitemizi ziyaret edebilirsiniz” ya da ”kitabı paylaşabilirsiniz” ya da ”ayrıntılı sorularınız için 
bizimle şu numaradan iletişime geçebilirsiniz” vb… 
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
5- PDF’e Dönüştürme 
 
Kitabı hazırladınız fakat hala mutlu sona ulaşmanızda 
önünüzde çok küçük bir engel var. Kitabı herkesin 
görüntüleyebileceği bir formata dönüştürmek.  
 
Neyse ki Powerpoint slaytları .pdf formatına 
dönüştürmeye olanak veriyor. 
 
Not: .pdf dökümanlar mobil cihazlarda çoğu zaman 
görüntülenemiyor. Mobil cihazlarda görüntülenmesi için 
ilgili pdf uygulamalarının yüklü olması gerekiyor. Eğer 
böyle bir risk almak istemiyor ve her koşul altında 
dökümanınızın mobil cihazlarda görüntülenmesini 
istiyorsanız Überflip gibi bir araç kullanmalısınız. 
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E-Kitap Nasıl Oluşturulur? 
 
6- Kitap Kapağı Oluşturma 
 
İyi bir kitap kapağı hazırlamak için kapak görselini photoshop, word ya da istediğiniz 
herhangi bir araç yardımıyla hazırladıktan sonra 3 boyutlu hale getirin. 
 
3 boyutlu kapağı kolayca hazırlamak için: 3dpack.com sitesinden faydalanabilirsiniz. Ya da 
”free e-book cover action” yazarak Photoshop actionları indirebilir, tek tıkla 3 boyutlu e-
kitap görselleri hazırlayabilirsiniz. 
 
Eğer Photoshop’tan biraz anlıyorsanız psdcovers.com sitesi onlarca dolara satılan kalitedeki 
şablonları ücretsiz veriyor. Deneyin. 
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5 BAĞLANTI KURUN, İLİŞKİ GELİŞTİRİN 

Yüzlerce içerik oluşturup link alamamaktan sıkıldınız mı? Hala ziyaretçi sayınız çok mu düşük? 
Tüm sosyal ağlarda bulunmanıza rağmen  web siteniz başarısız mı? 
 
O zaman bir yerde yanlış yapıyorsunuz. Büyük bir ihtimalle ilişki geliştirmiyorsunuz.  
 
Sosyal medyanın belki de en çok fayda sağlayan kısmı yeni ilişkiler kurmak fakat bunu çok 
azımız yapıyoruz.  
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Sosyal Medya Yardımıyla İlişki Nasıl Geliştirilir? 
 
1- Linkedin Mucizesi: Linkedin’i sadece CV’nizi oluşturup  iş aramak için 
kullanıyorsanız büyük fırsatları kaçırıyorsunuz. 
 
Linkedin gruplarında aktif katılımcı olun, soru sorun, sorulan sorulara cevap verin. 
Tebrik edin, eleştirin, ortak iş yapma teklifinde bulunun.  
 
2- Misafir Yazarlık: Konunuzla ilgili bloglara misafir yazar olarak katılmanız size 
sadece link kazandırmaz aynı zamanda blogunuzun bilinirliğini de arttırır. 
 
3- Yardım Etmek: Linkedin, Twitter  ya da Google Plus gibi sosyal ağlarda uzman 
olduğunuz konu hakkında yardım isteyen kişilere karşılıksız olarak yardım edin. 
Karşılığını fazlasıyla görürsünüz. 
 
4- Dışarıda Görüşün: Dijital ortamda geliştirdiğiniz ilişkileri gerçek hayatta 
sürdürebilirsiniz. Arkadaşınızı dışarıda kahve içmeye davet etmekten çekinmeyin. 
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Hazırladığımız ücretsiz e-kitapları desteklemeniz için yardımına ihtiyacımız 
var. 
 
Kitabı aşağıdaki platformlardan birinde paylaşman, ücretsiz e-kitaplarımızın 
sayısının artması adına eşsiz bir destek olacak. 
 
Teşekkürler…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butona Tıkla ve Paylaş  
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