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1. Bu rehber kimler için hazırlandı? 
 
Bu rehber, sosyal medya pazarlaması hakkında temel bilgiler edinmek isteyen e -
ticaret firmalarına yönelik hazırlandı. Sosyal mecralar son yıllarda pazarlama 
alanında oldukça etkili bir araç oldu ve e-ticaret firmaları yeni hedef kitlelere 
ulaşmak, takipçileriyle etkileşime geçmek, müşteri desteği sağlamak , sitelerine 
trafik çekmek, satışlarını ve marka bilinirliklerini artırmak için sosyal medya 
pazarlamasından yararlanıyor.  
 
Bu rehber ile; 
• sosyal mecralarda nasıl yer almanız gerektiğini,  
• nasıl paylaşım yapmanız gerektiğini,  
• hangi zaman dilimlerinde paylaşımlar yapmanız gerektiğini,  
• sosyal mecralarda nasıl reklam vereceğinizi,  
• yaptığınız çalışmaları nasıl analiz edebileceğinizi,  
• içeriklerinizi nasıl oluşturmanız gerektiğini,  
• ve genel olarak sosyal medya yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini 
öğrenebilirsiniz.  
 
Bu rehber, yeni kurulan ve sosyal medya yönetimini kendi yapmak isteyen e -
ticaret firmalarına yol göstermek için hazırlandı. Yeni e-ticaret firmaları buradaki 
bilgilerle, ekstra bütçe harcamadan sosyal medya pazarlama çalışmalarını nasıl 
yapmaları gerektiğini öğrenebilirler.  
 
2.  Sosyal medya pazarlama neden önemli ? 
 
Sosyal medya pazarlama e-ticaret firmalarına birçok yarar sağlar. Bu nedenle de 
son yıllarda  
neredeyse tüm e-ticaret firmaları tarafından tercih edilmektedir. Sosyal medya 
pazarlamasının  
sağladığı yararlar :  
 
• Düşük bütçelerle reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılmasını sağlar.  
• Marka bilinirliğinin artırılmasında yardımcı bir rol oynar.  
• Yeni hedef kitlelere ulaşılmasını sağlar.  
• Var olan takipçilerle etkileşime geçilerek, marka sadakatinin oluşturulmasına 
yardım eder.  
• Bu mecralar üzerinde reklam vererek, tüketicileri satın almaya yönlendirmenizi 
sağlar.  
• İnternet sitesinin trafiğini artırmak için kullanılır.  
• Ücretsiz olarak müşteri desteği hizmetinin sunulmasını sağlar.  
• Arama motorlarında markanın paylaşımları listelendiği için, organik aramalardan 
da sosyal 
hesaplara trafik çekilmesinde yardımcı rol oynar .  
 



3.Sosyal medya yönetiminde sıkça yapılan 
hatalar  
 
Sosyal medya pazarlamasında yeni 
olanların sıkça yaptığı hatalar 
bulunuyor. Bu hatalar,  
markaların sosyal mecralardaki imajını 
zedelerken, aynı zamanda bu 
çalışmalardan istenilen sonuçların 
alınamamasına da neden oluyor. 
Markaların sosyal medya yönetiminde 
sıkça yaptığı hatalar ise şu şekilde :  
 

Sosyal medya yönetim planının olmaması: Markaların sosyal hesaplarını nasıl 
yöneteceklerine dair bir planlarının olması gerekiyor. Bu işle kimin ilgileneceği, ne 
zaman paylaşım yapılacağı, nasıl bir dil kullanılacağı gibi detaylar planlanmadığı 
takdirde, sosyal medya yönetimi konusunda istenilen sonuçlar alınamıyor.  
 
Tüm sosyal mecralara aynı şekilde yaklaşmak: Tüm sosyal mecralarda yer almak 
ve bu platformlardaki kullanıcılara ulaşmak isteyebilirsiniz; fakat her sosyal 
mecranın dili, kullanım amacı ve hedef kitlesi farklılık gösterir.  
 
Bu nedenle, her mecra için farklı bir stratejinizin olması gerekiyor.  
 
Sosyal hesaplarınızın “hakkında” bölümündeki bilgilerin eksik girilmesi: 
Hesaplarınızı oluştururken, “hakkında” bölümünü detaylı bir şekilde ele 
doldurmanız gerekiyor. E-ticaret sitenizin internet adresini, iletişim bilgilerinizi ve 
ne iş yaptığınız hakkında kısa bir açıklamayı bu bölümlere eklemelisiniz.  
 
 Sosyal medyayı sadece reklam yapmak için 
kullanmak: Sosyal hesaplarınız üzerinden 
marka ve ürünle ilgili içerikler paylaşmak 
isteyebilirsiniz; fakat bu mecrayı sadece bir 
reklam aracı olarak kullandığınızda 
tüketicilerle etkileşim yaratmakta 
zorlanabilirsiniz. Reklam içeriklerinin yanı 
sıra takipçilerinizin ilgisini çekebilecek 
blog yazıları, videolar ya da görseller de 
paylaşarak içerik çeşitliliğiniz artırmalı ve 
sadece kendi reklamını yapan marka 
algısından çıkmanız gerekiyor.  
 



Takipçi sayısına etkileşimden daha fazla önem vermek: Çok fazla takipçinizin 
olması, sosyal medya pazarlama çalışmalarınızdan daha fazla verim alacağınız 
anlamına gelmiyor. Takipçileriniz sizinle etkileşime girmediği takdirde, kaç 
takipçiniz olduğunun bir önemi olmayacaktır.  
 
Paylaşım sıklığını artırarak, kullanıcılara spam yapmak: Sosyal hesaplarınızdaki 
aktifliği ve etkileşimi artırmak için paylaştığınız içerik sayısını artırmak iyi bir 
yöntem olmayacaktır. Bir süre sonra devamlı olarak içeriklerinizin gören 
kullanıcılar sizin spam yaptığınızı düşünebilir. Özellikle bu içerikler reklam 
amaçlıysa, bu algı daha da kuvvetlenecektir. İlginç ve farklı içerikler 
paylaşmadığınız sürece, bu paylaşım sıklığını düşürmeniz yararlı olacaktır.  
 
Sosyal medya monitoring’i  yapmamak: Monitoring, sosyal mecralarda sizin 
hakkınızda yapılan yorumları , etiketleri ve paylaşımları takip etmektir. Bu işlemi 
rakip firmalar için yaparak, rakip analizi de yapabilirsiniz. Ancak bu monitoring 
çalışmasının yapılmaması, kullanıcıların sizin hakkında neler söylediğini, nelerden 
şikayetçi olduğunu ya da neleri beğendiğini görememenize neden olur. Monitoring 
yapmak, sosyal mecralardaki stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olacağı gibi, 
şirketinizle ilgili de geri bildirimler almanızı sağlayacaktır .  
 
Kullanıcılara geç cevap vermek ya da hiç cevap vermemek: Sosyal medya 
pazarlamasının asıl amaçlarından biri de kullanıcılarla etkileşimde olmaktır. Sosyal 
mecralar üzerinde tüketiciler sizinle iletişime geçmeye çalıştığında onlara en kısa 
sürede yanıt vermelisiniz. Onların sorularına geç yanıt verdiğinizde ya da yanıt 
vermediğinizde, daha büyük tepkilerle karşılaşabilir ve küçük bir sorun büyüyerek, 
sizin kontrolünüzden çıkabilir. Bu nedenle de müşteri desteği ve iletişimi 
konusunda belli bir prosedür oluşturarak, hangi tür mesajlara ne kadar süre içinde 
yanıt vermeniz gerektiğini belirlemelisiniz . 
 
Olumsuz yorumları silmek ya da görmezden gelmek: Olumsuz yorumları 
görmezden gelmek ya da bu yorumları silmek, markanız hakkında negatif bir algı 
oluşmasına neden olabilir. Tabii ki küfür ve hakaret içerin yorumlar hakkında 
gerekli duruşu sergilemeli ve yorum silme yoluna gidebilirsiniz. Fakat, ürün ve 
marka ile ilgili sıkıntı yaşayan kullanıcıların yorumlarını silmemelisiniz. Özel 
iletişim kurarak ya da sosyal hesaplar üzerinden bu kişilerle iletişime geçerek, 
onların sorunlarını çözecek adımlar atmalısınız.  
 
Otomatik ve kalıplaşmış mesajlar göndermek: Müşteri desteği konusunda, 
markalar bir süre sonra kişiye özel çözümler sunamadıkları için otomatik ve 
kalıplaşmış mesajlar göndermeyi tercih ediyor .  Fakat internet kullanıcıları artık bu 
durumun farkında olduğu için, bu mesajların otomatik olarak gönderildiğinin 
farkına varıyor. Bir makine ile konuşuyormuş gibi bir hissiyatın oluşması,  
kullanıcıların hoşuna giden bir durum değil. Bu nedenle de kişiye özel mesajlar 
atarak, kullanıcıların bir insanla iletişim kurduğu algısı oluşturmak oldukça önemli 
olacaktır.  
 
 
 



4. Sosyal medya yönetimi nasıl  yapılmalı?  
 
Sosyal medya yönetimindeki hatalara bakıldığında, aslında bu mecraların nasıl 
yönetilmesi konusunda bazı fikirler elde edilebilir. Bu nedenle bu başlık altında 
da yukarıda bahsi geçmeyen bazı konuları ele alacağız.  
 
İçerik takvimi oluşturun: Sosyal hesaplarınız üzerinde yapacağınız paylaşımlar 
için bir içerik takvimi oluşturmalısınız. Bu takvimleri haftalık ya da aylık olarak 
hazırlamak, planlı bir şekilde hangi gün, hangi saatte nasıl bir paylaşım 
yapacağınız konusunda size fikir verecektir ve son dakikada “ne paylaşmalıyım?” 
sorununu ortadan kaldıracaktır. İçerik takvimi konusuna ilerleyen bölümlerde 
daha detaylı bir şekilde değineceğiz.  
 
Doğru paylaşım zamanı için testlet yapın: Sizin için doğru paylaşım zamanını 
bulabilmek için ilk bir ay testler yapın. Gönderi zamanlarınızı değiştirerek, 
tüketicilerle hangi gün ve saatlerde ne kadar çok etkileşime girdiğinizi test 
edebilirsiniz. 
 
Gün içinde hesaplarınızı kontrol ederek, gelen mesajları ve yorumları 
inceleyin/cevaplayın: Kullanıcılar, siz paylaşımlarınızı yaptıktan sonra bu 
içeriklerle etkileşime girebilir, bu paylaşımlara yorum bırakabilir ya da sizin 
paylaşımlarınız haricinde sizi etiketleyerek mesajlar yollayabilirler. Bu 
yorumların ve mesajların kontrolünü yapmak için gün içerisinde sosyal 
hesaplarınızı kontrol etmelisiniz. 
 
Gündemi takip edin ve yakalayın: Sosyal medyada gündemi takip etmek ve 
yakalamak oldukça önemli. Gündemle ilgili gönderiler yapmak ve gerçek zamanlı 
pazarlamadan yararlanmak için internet kullanıcılarının neler konuştuğuna 
dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda özel günler için gönderiler hazırlamak için de 
gündemi takip etmeniz yararlı olacaktır .  
 

Hedef kitlenizi tanıyın: Hedef kitlenizin 
kim olduğu, yapacağınız paylaşımların 
türünü ve içeriğini oldukça 
etkileyecektir .  sosyal hesaplarınızda 
paylaşım yapmadan önce hitap ettiğiniz 
hedef kitleyi belirlemelisiniz. Onları ne 
kadar iyi tanırsanız, onların ilgisini 
çekecek içerikler hazırlayarak etkileşim 
oranlarınızı artırabilirsiniz.  
 
Sosyal medya çalışmalarınızın analizini 
yapın: Sosyal hesaplarınızdaki 
paylaşımlarınızın ve reklamlarınızın nasıl 
bir sonuç verdiğini görmek için, belli 
aralıklarla (haftalık/aylık) analizler  
yapmalısınız.  



Sosyal mecraların birçoğu kendi istatistik özelliklerine sahip ve bu istatistik  
bölümlerinden yaptığınız paylaşımlar hakkında detaylı bilgi edinebilir, neleri doğru, 
neleri yanlış yaptığınızı görerek, yeni stratejiler oluşturabilirsiniz.  
 
Sürdürülebilirliğe önem verin: Sosyal medya çalışmalarınızın sürdürülebilir olması 
oldukça önemli. Bir gün birkaç paylaşım yapıp, sonraki günlerde hiçbir şey 
paylaşmamak sizin için zararlı olacaktır. Hem marka bilinirliğini artırma hem de 
kullanıcılarla etkileşime geçme konusunda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer vakit 
sıkıntısı yüzünden her gün içerik paylaşamıyor; fakat bir gün içinde birden fazla 
paylaşım yapabiliyorsanız; sosyal medya yönetim araçları kullanarak her gün için 
bir paylaşım yapacak şekilde hesaplarınızı planlayabilirsiniz. Böylelikle 
paylaşımlarınızın devamlılığını sağladığınız için etkileşim ve geri dönüş oranlarınızı 
artırabilirsiniz.  
 
Bu iş için bir mesai harcanması gerektiğini unutmayın: Sosyal platformlardaki 
hesapların yönetimi için belli bir mesai gerektiğini de unutmamanız gerekiyor. 
Burada paylaşılacak içeriklerin hazırlanması ve gönderilerin planlanması belli bir 
vakit alacaktır ve bu iş için minimum da olsa bir mesai harcanması gerektiğini 
unutmamalısınız. Günlük ya da haftalık iş planınızı oluştururken, sosyal medya 
çalışmalarınız için de belli bir vakit ayırmayı unutmamalısınız.  
 
Sosyal medya için bir iletişim dili oluşturun: Sosyal mecralarda paylaşım yaparken 
ve tüketicilerle etkileşime girerken belli bir iletişim dilinizin olması gerekiyor. 
Markanızla özdeşen  ve markanızın kimliğini yansıtan bil dil kullanmanız ve 
şirketinizde bu işle ilgilenen herkesin bu dili benimsemesi oldukça önemli. 
Kurumsal dilinizi belirlerken , hedef kitlenizi dikkate almalısınız.  
Hedef kitlenizin benimsediği ve rahat bir şekilde sizinle konuşabileceği bir dilinizin 
olması gerekiyor. Çok fazla kurumsal olmak sıkıcı olmanıza neden olabileceği için, 
daha kişisel ve takipçilerinizin bir insanla iletişim kurduğu duygusunu oluşturan bir 
dilinizin olması bu açıdan oldukça önemli.  
 
5.  Sizin için en doğru sosyal mecrayı nasıl bulabilirsiniz ? 
 
Küçük ve orta ölçekli e-ticaret firmaları sosyal medya ekibi için bütçe ayırmadıkları 
için, bu işi kendi içlerinde çözmek istiyorlar. Tabii ki durum böyle olduğunda da 
tüm mecralarda yer almak ve tüm mecraları yönetmek kolay olmuyor. E-ticaret 
firması olarak tüm mecralarda yer almak zorunda da değilsiniz. Bu yüzden size en 
çok geri dönüşümü sağlayacak platformu bulmanız işinizi daha çok 
kolaylaştıracaktır .  
 
Hedef kitleniz kim? 
Öncelikle marka olarak kimleri hedeflediğiniz çok önemli. Çünkü her sosyal ağın 
belli bir kullanıcı kitlesi vardır ve sizin ulaşmak istediğiniz hedef kitlenin hangi 
sosyal mecralarda yer aldığını öğrenebilmek için de kendi hedef kitlenizi tanımanız 
gerekiyor. Şirketinizi kurarken yaptığınız araştırmalarda hedef kitle araştırması 
yapmış olmanız gerekiyor. Çıkarttığınız hedef kitlenin profiline en uygun olan 
sosyal ağı seçmek, bu aşamadan sonra daha kolay oluyor. 
 
 



Örnekler üzerinden ilerlersek: 15-35 
yaş aralığındaki tüketicilere 
ulaşıyorsanız , sosyal medya 
çalışmalarınızı özellikle Instagram ve 
Snapchat üzerine yoğunlaştırmanız 
faydalı olacaktır. Hedef grubunuzun 
yaş aralığı 30 ve üzerindeyse Facebook 
ve Twitter üzerine yoğunlaşabilirsiniz. 
Eğer video içerik üretiyorsanız, 
Youtube’u aktif bir şekilde kullanabilir 
ya da diğer mecralar üzerinde de video 
yayınları yapabilirsiniz. Genç 
kullanıcıların video içeriklere olan 
ilgisi fazla olsa da, son dönemler de  

video içeriklerin öneminin artması ve internet hızlarının artması nedeniyle tüm  
kullanıcılar video içeriklere ilgi duymaya başladı. Hedef kitlenizi belirlediğinizde, 
hangi platformlara daha fazla ağırlık vermeniz gerektiğini de bulmuş olacaksanız.  
 
Ne kadar zaman ayıracaksınız?  
Sosyal mecraların yönetimi için ne kadar zaman ayırmayı planladığınızda en doğru 
platformu bulma açısından önemli. Vakit sıkıntısı ve iş yoğunluğu nedeniyle birden 
fazla mecraya vakit ayıramayabilirsiniz . Bu nedenle gün içinde sosyal medya için ne 
kadar zaman ayırabileceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer 1 saatten fazla zaman 
ayıramayacaksanız, ikiden fazla sosyal mecrada yer almamanız sizin yararınıza 
olacaktır. Sosyal hesapların yönetimini sadece paylaşım yapmak olarak ele 
almamanız gerekiyor. Bu paylaşımların hazırlanması, mecralarda paylaşılması, 
planlanması ve yorumlarla ilgilenmek belli bir vakit alacaktır. Bu nedenle de bu iş 
için ayıracağınız zaman oldukça önemli .   
 
Az zamanınız varsa size en çok etkileşim getirecek ve asıl hedef kitlenizin yer aldığı 
mecraları tercih etmelisiniz.  
 
 Hangi içerik türlerinden 
yararlanacaksınız? 
Hangi tür içeriklerden yararlanacağınız da 
yer almanız gereken sosyal platform 
seçiminde önemli bir rol oynuyor. Eğer 
devamlı olarak görsel veya video içerikler 
üretemeyecekseniz Youtube, Instagram ya 
da Snapchat sizin için ideal bir mecra 
olmayacaktır. Link veya blog yazısı gibi 
paylaşımlar yapmayı düşünüyorsanız 
Facebook ve Twitter’a  yoğunlaşmalısınız. 
Bu mecralar görsel ve video paylaşımına da 
izin veriyor ancak Youtube, Instagram ve 
Snapchat’te  yazılı paylaşımlar yapmanız 
mümkün olmayacaktır.  
 
 



İş yükünüze ve içerik planınıza göre ne tür içerikler hazırlayabileceğinizi önceden 
belirlemeli ve bu planı uygulayabileceğiniz bir sosyal ağ seçmelisiniz 
 
6. Takipçi satın almanın zararları nelerdir? 
 
Sosyal medya pazarlamanın popülerleşmeye ilk başladığı dönemlerde, markalar 
etkileşimden çok takipçi sayısına önem vermeye başladılar. Takipçi sayısının fazla 
olmasıyla marka bilinirliğinin de arttığı algısı nedeniyle bu tür çalışmalar yapıldı. 
Ancak bu takipçilerin marka ile etkileşime girmemeleri sonucunda da markaların 
sosyal hesaplarındaki etkileşim ve geri dönüşüm oranlarında ciddi oranda düşüş 
olduğu görüldü. Bu nedenle de etkileşim oranı takipçi sayısından daha önemli bir hal 
aldı. Genel olarak takipçi satın almanın zararlarını şu şekilde ele alabiliriz: 
 
• Satın aldığınız takipçiler sahte hesaplar oluyor. 
• Sosyal ağlar, belli zaman aralıklarında bu sahte hesapları sildiği için bu durum, 
takipçi sayısında büyük oranda bir düşüş yaşanmasına neden oluyor. 
• Satın aldığınız takipçiler gerçek kullanıcılar dahi olsa, bu kişiler sizin hedef 
kitlenizdeki kişiler olmadığı için sizinle etkileşime girmiyor. 
• Takipçileriniz sizinle etkileşime girmedi için, etkileşim oranlarınız ciddi oranda 
düşük oluyor. 
• İstediğiniz marka bilinirliğini yaratmayı başaramıyorsunuz. 
• Sahte kullanıcılar ya da hedef kitle dışındaki kullanıcılar olduğu için marka sadakati 
oluşturamıyorsunuz. 
• Etkileşim oranı düşük olduğu için, siteye trafik çekemiyorsunuz ve ürünlerinizi 
tanıtamıyorsunuz. 
• Takipçi satın almak için kullandığınız bütçeyi boşa harcamış oluyorsunuz. 
• Etkileşim oranlarınızı yükseltip, hedeflerinize ulaşamadığınız için de boşu boşuna 
bir emek harcamış oluyorsunuz. 
 
7. Etkileşim nedir? 
 
Etkileşim ya da etkileşim oranı, sosyal medyadaki paylaşımlarınızın, takipçilerinizin 
yüzde kaçına 
ulaştığının ya da bu kişilerin ne kadarının bu paylaşımlarla bir eyleme geçtiğinin 
ölçülmesidir. 
 
Etkileşimi belirleyen unsurlar neler? 
Takipçilerinizin paylaşımlarınızla ilgili yaptığı her eylem etkileşimi belirler. Bu 
unsurları tek tek ele 
alacak olursak; beğeni, yorum, paylaşım, etiketleme olarak dörde ayırabiliriz. 
 
 
 



Etkileşim oranı nasıl hesaplanır? 
“Toplam etkileşimi (beğeni, yorum, paylaşım, etiketleme) toplam takipçi sayısına 
bölmek” size etkileşim oranınızı verecektir. 
 
Formül haline getirecek olursak: 
 
Toplam Etkileşim / Toplam Takipçi Sayısı = Etkileşim Oranı 
 
Bir örnek ile konuyu detaylandıralım: 
 
Instagram hesabınızda 10 bin takipçi olduğunu ve bir paylaşımdan aldığınız beğeni 
sayısının 100 olduğunu ele alalım. Bu durumda, etkileşim oranınız %1 olacaktır.  
 
Bu sürece devam edecek olursak: bu yüzde 1’lik yanı 100 kişinin sadece 10 tanesinin 
e-ticaret sitenizi ziyaret ettiğini düşünecek olursak sosyal medya pazarlamasından 
geri dönüşüm oranınız %0,1 olacaktır. 
 
8. Etkileşim, takipçi sayısından neden daha önemlidir? 
 
6. bölümde takipçi satın almanın zararlarından ve 7. bölümde de etkileşimin ne 
olduğundan 
bahsettik. Aslında buradaki yaklaşım ve etkileşim oranının hesaplanmasındaki 
detaylar dahi etkileşim oranının, takipçi sayısından neden daha önemli olduğunu 
ortaya koyuyor. Birkaç maddede etkileşim neden daha önemli olduğunu biraz daha 
detaylandıralım. 
 
• Takipçilerinizin, içeriklerinizle etkileşime girmeleri doğru hedef kitleye ulaştığınızı 
gösterir. 
• Etkileşim oranınız arttıkça, marka sadakatini de artırmaya başlarsınız. 
• Sitenize daha çok trafik çekmenizi sağlar. 
• Gerçek kişilerle iletişimde olduğunuzu bilirsiniz. 
• Marka bilinirliğinizi arıtırsınız. 
• Geri dönüşüm oranlarınız yükselir. 
• Pazarlama için harcadığınız bütçeyi, doğru bir hedef kitleye harcadığınız için 
reklam çalışmalarınızdan daha çok verim alırsınız. 
• Takipçilerle iletişim kurarak, onların sorunlarını anlayabilir ve işinizi 
geliştirebilirsiniz. 
• Hedef kitlenizi daha iyi analiz edebilirsiniz. 
 



9. Sosyal medyada kullanılacak içerik türleri neler ? 
 
Sosyal mecralarda farklı içerik türlerinden yararlanabilirsiniz. Önceki bölümlerde 
farklı mecralarda, farklı içerik türlerinin kullanıldığından bahsetmiştik. Siz kendi 
stratejinizi belirlerken, hangi tür içerik türlerinden yararlanacağınıza karar 
vermeden önce, sosyal mecralarda kullanabileceğiniz içerik türleri hakkında bilgi 
sahibi olmalısınız.  
 
Yazılı metinler: Facebook ve Twitter üzerinde yazılı metinler oluşturabilir ve bu 
metinleri paylaşabilirsiniz . Ancak Facebook’ta görsel çalışmaların eksikliği 
nedeniyle bu tür paylaşımların etkileşim oranları düşük olabilir. Twitter’da  140 
karakterlik metinlerle takipçilerinize paylaşım yapabilirsiniz .  
 
Link paylaşımları: İnternet siteniz üzerinde blog bölümü oluşturabilir ve bunları 
sosyal mecralarda paylaşabilirsiniz .  Facebook ve Twitter üzerinde blog sayfanızın 
linkini kopyalayarak, takipçilerinize paylaşımda bulunabilirsiniz.  
 
Görsel paylaşımlar (Fotoğraf, Resim, İnfografik ,  GIF): Facebook, Instagram, 
Twitter ve Snapchat üzerinde görsel paylaşımlar yapabilirsiniz. Fotoğraflar ya da 
GIF formatındaki animasyonlu görseller sosyal paylaşımlar için en sık kullanılan 
türler arasında. Görsel paylaşımlar, düz metin ya da link paylaşımlarından daha 
fazla etkileşim sağlamaktadır.  
 
Videolar: Sosyal mecraların hepsinde video paylaşımlar da yapabilirsiniz. Markanızı 
ya da ürününüzü tanıtan videoların yanı sıra video reklamlar hazırlayarak bu 
içerikleri sponsorlu içerikler  olarak takipçilerinizle paylaşabilirsiniz .  
 
10. Sosyal medya için içerik takvimi nasıl hazırlanır ? 
 
Hedef kitleniz, hangi platformlarda yer alacağınızı ve sosyal medya için ne kadar bir 
iş gücü ayırabileceğinizi belirledikten sonra içerik takviminizi oluşturabilirsiniz. 
Yazının sonunda örnek bir içerik takvimini sizinle paylaşacağız.  
 
Bir önceki başlıkta belirttiğimiz içerik türlerinden hangilerini hazırlayabileceğiniz 
de oldukça önemli. Metinler ve blog yazıları daha kolay hazırlansa da görsel ve 
video çalışmalar daha fazla etkileşim gerektirmektedir.  
 
İnternet üzerindeki ücretli ve ücretsiz araçları kullanarak kendi görsel 
çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bu araçlarla, herhangi bir tasarım geçmişine sahip 
olmadan da infografikler ya da sosyal hesaplardan paylaşmak için görseller 
hazırlayabilirsiniz. Canva, Piktochart, Sprites bu iş için kullanabileceğiniz 
araçlardan bazıları. Şimdi, içerik takvimini nasıl hazırlayabileceğinizi ele alalım .  
 
Haftada/günde kaç içerik paylaşabileceksiniz?  
İş yükünüze ve bu işe ayıracağınız zamana göre paylaşım zaman aralığınızı 
belirlemeniz gerekiyor. Gün içinde birden fazla içerik üretemeyecekseniz, günlük 
içerikler hazırlayabilirsiniz. Takipçilerinizin ilgisini çekecek içerikler 
üretemeyecekseniz haftanın belli günlerinde paylaşımlar yapabilirsiniz.  
 
 

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://spritesapp.com/
https://spritesapp.com/


Hangi içerik türlerinden faydalanacaksınız?  
Metin ya da blog çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak görsel ve video içerikler 
hazırlayabilecek misiniz? İş yoğunluğunuza göre ne tür içerikleri, ne sürede 
hazırlayabileceğinizin planını yapmalısınız .  
 
Amaçlarınızı belirleyin: Sosyal medyada gönderi paylaşarak neleri amaçlıyorsunuz? 
Site trafiğini mi artırmak istiyorsunuz? Etkileşim oranını mı yükseltmek 
istiyorsunuz? Ürün ve hizmetlerinizi mi tanıtmak istiyorsunuz? Bunların hepsini de 
yapabilirsiniz. Amaçlarınızı belirledikten sonra, bu amaçlara uygun olan içerikleri 
ve bu içeriklerin türlerini belirlemelisiniz.  
 
Excel üzerinde bir tablo oluşturun: Bir excel tablosu üzerinde yer aldığınız 
mecralar için bir takvim oluşturmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz tek bir excel 
tablosunda da bu çalışmalarınızı bir takvime dönüştürebilirsiniz. Yazının sonunda 
örnek takvimi referans alabilir ya da kendi takviminizi hazırlayabilirsiniz .  
 
Sosyal medya yönetim araçlarından yararlanın: Gönderi paylaşım sürecini 
kısaltmak ve kolaylaştırmak için sosyal medya yönetim araçlarınıkullanabilirsiniz .  
Bu araçlarla gönderilerinizi gün ya da hafta içinde farklı saatlere ayarlayabilirsiniz. 
Böylelikle her gün içerik gönderimi yapmak için vakit ayırmak zorunda kalmazsınız. 
Bir sonraki bölümde bu araçlardan bazılarını size tanıtacağız.  

Tablo 1 - Günde bir içerik paylaşımı yapan bir teknoloji firması için örnek 1 aylık içerik 
takvimi. Günlük paylaşım sayısı arttığında grafikteki detaylar da değiştirilebilir.  Konu 
başlıkları ve kategoriler örnek olması amacıyla hazırlanmıştır, bunları dilediğiniz gibi 
değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz .  



11. Sosyal medya yönetim araçları nelerdir ? 
 
İçerik takviminizi oluşturduktan sonra, bu içerikleri dilerseniz paylaşım saati 
geldiğinde manuel olarak paylaşabilir ya da yönetim araçlarından yararlanarak, bu 
işi otomatik olarak yapabilirsiniz.  
En çok tercih edilen sosyal medya yönetim araçları ise şunlar:  
 
Buffer: Buffer’a  Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram ve Linkedin 
hesaplarınızı ekleyebilir ve bu hesaplarınız üzerinden ileri tarihe zamanlanmış 
gönderiler paylaşabilirsiniz. Ücretsiz sürümde her platform için bir hesap 
bağlayabilir ve hesap başına 10 gönderi zamanlayabilirsiniz.  
 
HootSuite: HootSuite üzerinde 35’ten fazla sosyal ağı yönetebiliyorsunuz. Ancak 
ücretsiz sürümde sadece 3 farklı sosyal ağın yönetimini yapabiliyorsunuz. 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Google+, Pinterest gibi 
hesaplarınızı buraya bağlayabilir, temel istatistik özelliklerinden yararlanabilir ve 
gönderilerinizi zamanlayabilirsiniz.  
 
TweetDeck: Twitter hesabınızı yönetmek için TweetDeck’ten  yararlanabilirsiniz. 
Burada farklı sekmeler açarak planlı gönderilerinizi, zaman tünelinizi, 
bildirimlerinizi ve mesajlarını ayrı ayrı tek bir pencerede görebilirsiniz. Twitter 
iletilerinizi zamanlamak için de bu araçtan yararlanabilirsiniz .  
 
12. Etkileşimi en yüksek gün ve saatler hangileri ? 
 
Sosyal medya yönetiminde en çok dikkat edilmesi ve üzerinde analizler yapılması 
gereken konulardan biri de paylaşım için doğru saat ve günleri bulmak oluyor. 
Markalar, etkileşim oranlarını  artırmak için bu zaman dilimlerine dikkat etmeliler.  
 
Yapılan araştırmalar dünya genelindeki sonuçları ortaya koyuyor; fakat her 
markanın kendi hedef kitlesine göre bu zaman aralıkları değişiklik gösterebilir. 
Fakat global araştırmalar internet kullanıcılarının sosyal mecralara ne zaman daha 
çok vakit ayırdığını gösterdiği için bir referans kaynağı olacaktır.  
 
Şimdi global araştırmalar sonrasındaki etkileşimi en yüksek gün ve saatlere 
bakalım .  
 
Facebook 
2014’teki araştırmalara göre:  
• Facebook’ta paylaşım yapmak için en iyi anların saat 13:00 ile 16:00 arası olduğu 
belirtiliyor. Özellikle Çarşamba günleri saat 15:00’da yapılan paylaşımlar en çok 
etkileşimi alıyor .   
• Paylaşım yapılacak en kötü gün ve saatler ise hafta sonu sabah 08:00’den önce ve 
akşam 20:00’dan sonra.  
• Fotoğraf kullanılan paylaşımlar, link ya da düz yazılı paylaşımlara kıyasla yüzde 53 
daha fazla beğeni alırken, yüzde 104 daha fazla yorum alıyor  
 

https://buffer.com/
https://hootsuite.com/
https://tweetdeck.twitter.com/


2015’teki araştırmalarda Facebook’un 
paylaşım zamanlarında değişikliklerin 
ortaya çıktığı görülüyor.  
 
• Yayıncılar çoğunlukla hafta içi 
paylaşım yapıyorlar ve etkileşimlerin 
en yüksek olduğu günler Perşembe ve 
Cuma olarak öne çıkıyor.  
• Pazartesi ile Perşembe arasında 
marka sayfalarının etkileşim 
oranlarında yüzde 3,5’luk bir düşüş 
olduğu görülüyor.  
• Saat 13:00’da yapılan paylaşımlar en 
çok paylaşımı alırken, saat 15:00’da 
yapılan paylaşımlar en çok tıklamayı 
getiriyor.  

 
 
Twitter 
2014 araştırmalarından sonuçlar:  
• Twitter üzerinde en iyi paylaşım zamanı 13:00 ile 15:00 arası görünüyor .  
• En çok etkileşim alınan günler ise Pazartesi ve Perşembe.  
• Pazartesi ve Perşembe, saat 09:00 ile 15:00 arası verimliliğin en çok arttığı zaman 
olarak öne çıkıyor .  
• Paylaşım yapılacak en kötü zamanlar ise her akşam 20:00’dan sonra. Ayrıca Cuma 
günleri öğlen 15:00’dan sonra atılan tweetlerin de etkileşimi oldukça düşüyor.  
• Twitter’da  fotoğraflı içerik paylaşımı yüzde 36 oranında klikleri, yüzde 31 
oranında ziyaretleri, yüzde 41 oranında retweetleri ve yüzde 48 oranında favorileri 
artırıyor .  
 
2015 verileri ise şu şekilde:  
• B2B şirketlerinin hafta içi, B2C şirketlerinin ise Çarşamba ve hafta sonu tweet 
atmaları halinde daha çok etkileşim aldıkları görülüyor.  
• Twitter’da  en yüksek tıklama oranları saat 12’de ve saat 18:00’da geliyor. En çok 
retweet ise saat 17:00’da geliyor.  

Instagram 
• Instagram kullanıcılar tüm hafta boyunca, 
aktif olsalar da Pazar ve Pazartesi günü biraz 
daha aktifleşiyorlar .  
• En çok etkileşim mesai saatleri dışında 
gerçekleşiyor. Ancak öğlen saat 15:00 ile 16:00 
arasında kullanıcılar mesaiden sıkılmaya 
başladıklarında Instagram üzerinde aktif hale 
geliyor. 
• Mesai saatleri arasında 1000 kullanıcıdan 
ortalama yüzde 22,5’i Instagram’da aktif vakit 
geçirirken, mesai saatleri dışında 1000 
kullanıcıdan yüzde 33,4’ü aktif olarak bu 
mecrada vakit geçiriyor . 



13. Sizin için en doğru olan paylaşım zaman aralığını nasıl bulabilirsiniz ? 
 
Bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi global araştırmalar bu konuda sadece size 
bir referans kaynağı olacaktır. Burada belirtilen gün ve saatleri örnek alarak 
çalışmalarınıza başlayabilirsiniz; fakat sizin için en doğru paylaşım zaman dilimi, 
hedef kitlenize göre değişiklik gösterecektir.  
 
A/B testleri yapın  
Sizin için ideal olan zaman aralığını bulmak için her bir sosyal ağda A/B testleri 
yapmanız gerekecek .  Bir hafta boyunca belli bir saat dilimini ele alabilirsiniz 
(örneğin sabah 07-09 arası) ve bu zaman dilimi arasındaki etkileşimlerinizi 
ölçümleyebilirsiniz. Eğer etkileşim oranınız düşük çıkarsa farklı bir zaman dilimini 
test edebilirsiniz.  
 
Bunun yanı sıra, gün içinde de farklı zaman dilimlerinde gönderiler yapabilir ve bir 
hafta sonrasında hangi zaman diliminde daha fazla etkileşim aldığınızı ölçerek, 
zaman diliminizi belirleyebilirsiniz . 
 
Her bir sosyal ağın dinamikleri ve kullanıcıları farklı olduğu için bu zaman aralıkları 
değişiklik gösterebilir . Bir önceki başlıktaki araştırmanın verilerine baktığınızda bu 
değişiklikleri görebilirsiniz. Bu nedenle de farklı sosyal ağlar için farklı zaman 
dilimlerinden yararlanmanız gerekebilir.  
 
Sosyal istatistikleri analiz edin 
A/B testleri yaptıktan sonra sosyal mecraların istatistik bölümlerinden etkileşim 
oranlarınızı ölçümlemeye başlayabilirsiniz. Sosyal medya yönetim aracı 
kullanıyorsanız, bu aracın istatistiklerinden de yararlanarak bu analizleri 
yapabilirsiniz .  Bu istatistik sayfalarında, sayfanızı beğenenlerin en çok aktif olduğu 
gün ve saatleri görebileceğiniz gibi, paylaşımlarınıza gelen yorum , beğeni ve 
paylaşım sayılarını da inceleyebilirsiniz.  
 
Bu analizler sonrasında en yüksek etkileşim alan içeriklerinizin paylaşım saatlerine 
bakarak, kendiniz için ideal olan paylaşım zaman dilimini bulabilirsiniz .  
 
14. Sosyal medya üzerinden sitenize nasıl trafik çekebilirsiniz ? 
 
Sosyal medya pazarlamasını, site trafiğinizi artırmak için de kullanabilirsiniz. Bunu 
yapmak için farklı yöntemlere başvurmanız gerekecektir. Bu yöntemler ise şu 
şekilde olacak.  
 
Sitenize trafik çekebilmek için, sosyal mecralardaki gönderilerinizde sitenizle ilgili 
link paylaşımları yapmanız gerekiyor. Kullanıcılar buradaki linklere tıklayarak 
sayfanıza geleceklerdir. Aksi takdirde Google araması ya da direkt aramayla sitenize 
gelmeyebilirler. Bu nedenle link kullanımı önemli .  
 
Burada önemli bir nokta bulunuyor. Instagram üzerindeki organik paylaşımlarda 
halen link yönlendirmesi yapılamadığı için Instagram hesabınız üzerinden sitenize 
trafik çekemeyebilirsiniz .  



Paylaşımlarınıza link (bağlantı) ekleyin: Ürünlerinizle ilgili bir paylaşım yaparken, 
ürünün linkini gönderiye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir görsel çalışması 
paylaştığınızda, sitenizle ya da blog yazınızla ilgiliyse yine bu paylaşıma link 
eklemesi yapmalısınız. Blog yazılarınızı da sosyal mecralarda paylaşırken, link 
yönlendirmeleri vererek sitenize trafik çekebilirsiniz.  
 
Eski içeriklerinizi tekrar paylaşın: Özellikle blog çalışmalarınızı belli bir süre 
sonra, takipçilerinizle tekrar paylaşabilirsiniz. Sosyal ağların algoritmaları 
nedeniyle bazı içerikler tüm kullanıcılara görünmeyebiliyor; bunun yanı sıra ilk 
paylaştığınız zaman dilimi içinde bazı takipçileriniz bu içerikleri görmemiş 
olabilirler. Bu nedenle de eski blog yazılarınızı belli bir süre sonra tekrar 
paylaşarak sitenize trafik çekebilirsiniz.  
 
Eski içeriklerinizi değiştirirken farklı başlık ve görsel kullanın: Eski içerikleriniz 
üzerinden trafik çekmeye çalışırken, sosyal ağ gönderinizde farklı bir başlık ve 
görsel kullanmak kendinizi tekrar etmekten kurtarır. Çünkü devamlı olarak eski 
içeriklerinizi aynı şekilde paylaşmaya kalktığınızda takipçileriniz bu durumdan 
sıkılabilir.  
 
Gönderi zamanınıza dikkat edin: Bir önceki maddede belirttiğimiz ideal zaman 
diliminizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sitenize trafik çekebilmek için 
takipçilerinizin aktif olduğu saat dilimleri arasında paylaşımlar yapmanız oldukça 
önemli.  
 
Her sosyal ağ için içeriklerinizi uyumlu hale getirin: Daha önceki konu 
başlıklarında da her sosyal mecranın dinamiklerinin ve kullanım amaçlarının farklı 
olduğunu ele almıştık. Bu nedenle de her bir sosyal ağ için içeriklerinizi uyumlu 
hale getirmelisiniz. Gerek görsel, gerek metin kullanımı açısında bu mecralardaki 
hedef kitlenize hitap edecek değişiklikleri yaparak paylaşımlarınızı yaptığınızda 
kullanıcıların daha çok ilgisini çekebilirsiniz .  
 
Sosyal medya paylaşımlarınızın Google aramalarında da göründüğünü unutmayın: 
Sosyal mecralardaki paylaşımlar artık Google aramalarında da listeleniyor. Bu 
nedenle paylaşımlarınızı yaparken anahtar kelime kullanımına önem vermelisiniz. 
Bu anahtar kelimeler, Google’da arandığında, arama sonuçlarında internet sayfanız 
çıkmasa dahi sosyal platformdaki gönderileriniz listelenebilir ve bu sayede hem 
hesabınıza hem de sitenize trafik çekebilirsiniz .  
 
15. Sosyal medyada müşteri ilişkileri nasıl yapılır ? 
 
Sosyal medya hem e-ticaret firmaları hem de kullanıcılar tarafından müşteri desteği 
için de kullanılıyor .  E-posta ya da telefon ile markaya ulaşmak yerine, internet 
kullanıcıları müşterisi oldukları e-ticaret firmasına sosyal ağlar üzerinden ulaşmaya 
çalışıyor. Aynı şekilde e-ticaret firmaları da bu desteği sağlamak için sosyal ağlara 
yöneliyor. Özellikle Twitter , müşteri desteği konusunda en çok öne çıkan platform 
olarak dikkat çekiyor. Peki, müşteri desteği sağlamak için neler yapmak gerekiyor 
ve tüketiciler markalardan bu konuda neler bekliyor ? 
 



İletişim dilinizi belirleyin: Müşteri desteği 
sağlamak için belli bir iletişim dili 
belirlemeniz gerekiyor .  Tüketicilere nasıl 
yaklaşacağınız, nasıl bir ifade ve tavır 
sergileyeceğinizi önceden belirlemelisiniz .  Bu 
dili oluştururken, takipçilerinizle sıcak ve 
samimi bir iletişim kurmayı amaçlamalısınız .  
 
Belli sorunlar ve sorular için hazır cevap 
şablonları oluşturun: Kullanıcılar müşteri 
desteği almak istediklerinde ürünle ilgili 
sorunlar yaşayabilir , ürün iadesi yapmak 
isteyebilir ya da kargo ile ilgili sıkıntılar 
yaşayabilirler. Size en çok sorulan sorularla 
ilgili belli başlı şablonlar hazırlayabilir ve bu 
sayede onlara daha hızlı çözümler 
sunabilirsiniz. 
 

Kısa sürede yanıt verin: Takipçileriniz size bir sorunla ilgili mesaj attıklarında 
onlara kısa sürede yanıt vermeye çalışın. Bunun için de bir standart belirleyerek 
mesajdan sonraki ilk 10-15 dakika içinde cevap vermelisiniz. Tabii ki bu iş 
yoğunluğuna göre değişiklik gösterse de bunun için belli bir plan olması gerekiyor. 
Online kişilerin markalardan beklediği yanıt süresi 2 -3 dakika içinde değişiklik 
gösteriyor; fakat siz bu tempoya ayak uyduramayabilirsiniz. Bu nedenle de bir 
standardınızın olması gerekiyor. Her soruya yanıt vermeli ve bu en kısa sürede 
olmalı .  
 
Çözüm odaklı olun: Özellikle sosyal medyada, tartışmalar ve markalarla yaşanan 
olumsuz durumlar çok hızlı bir şekilde büyüyerek, birçok kullanıcıya ulaşabiliyor. 
Bu nedenle müşteri desteği sağlarken devamlı olarak çözüm odaklı olmaya 
çalışmalısınız. Eğer sorun sosyal mecralarda çözülemeyecek gibi bir durumdaysa, 
kullanıcının kişisel bilgilerini alarak, bu konuyu özel bir şekilde çözmeye 
çalışmalısınız.  
 
Sosyal medyada ne zaman aktif olduğunuzu belirtin: Küçük bir işletmeyseniz ve 
7/24 sosyal medya üzerinden destek veremiyorsanız, bunu takipçilerinize 
belirtmelisiniz. Sayfanızın hakkında bölümüne, hangi saat dilimleri arasında destek 
hizmeti sunduğunuzu belirtebilir ve onları bilgilendirebilirsiniz . Böylelikle, sosyal 
mecralarda aktif olmadığınız zaman dilimlerinde kullanıcıların sizden böyle bir 
destek talep etmemelerini, ettikleri takdirde de sizin mesai saatlerinizi beklemeleri 
gerektiğini duyurabilirsiniz .  
 
 
 



16. Sosyal medya istatistikleri  nasıl  ölçümlenir?  
 
Bazı sosyal ağlar, kendi istatistik özelliklerini sunarken, bazı platformlar bunları 
sunmamakta ; ancak sosyal medya yönetim aracı kullanıyorsanız buradaki 
istatistiklerden yararlanabilirsiniz . 
 
Facebook, Twitter ve Youtube kendi istatistik özelliklerine sahip. Bu mecralar 
üzerindeki şirket sayfanıza girip, “İstatistikler” bölümüne tıkladığınızda 
paylaşımlarınızla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.  
 
Facebook 
Facebook üzerinde; tüm gönderilerinizin beğeni, yorum ve paylaşım oranlarının 
yanı sıra, yeni gelen ve takibi bırak kullanıcılar görebilirsiniz. Bunlara ek olarak 
takipçilerinizin demografik yapısını , hangi saat dilimleri arasında aktif olduklarını 
ve gönderilerinizin kaç kişiye ulaştığını görebilirsiniz.  
 
• Facebook şirket sayfanıza girin,  
• Sayfanın üst sekmesinde yer alan “İstatistikler” bölümüne tıklayın,  
• Sol kolonda bulunan “Genel Bakış, Beğenmeler, Erişim, Sayfa Görüntülemeleri, 
Sayfadaki Eylemler ,  Gönderiler, Videolar ve Kişiler” sekmelerine tıklayarak, 
dilediğiniz istatistiklere ulaşabilirsiniz .  
 
Twitter  
Twitter üzerinden istatistiklerinizi görebilmek için:  
• Kendi Twitter sayfanızı açın,  
• Sağ üstte bulunan profil resim kutusunun üzerine tıklayın  
• Altta açılan menüde “İstatistikler” bölümüne tıklayın  
• Açılan pencerede güncel ve geçmiş dönemlerdeki istatistiklerinize erişebilirsiniz.  
 
Youtube  
Youtube üzerinden istatistiklerinize ulaşmak için:  
• Youtube hesabınızla giriş yapın,  
• Şirketinizin Youtube kanal sayfasını açın,  
• Üst kısımda Abone Sayınızı, videolarınız görüntülenme sayısını ve Video Yöneticisi 
ayarlarını göreceksiniz .  
• Video görüntülenme sayısına tıkladığınızda, doğrudan istatistikler bölüme 
ulaşabilirsiniz.  
• Dilerseniz “Video Yöneticisi” sekmesine tıklayabilir ve açılan sayfada sol kolonda 
yer alan 
“Analytics” bölümüne tıklayarak yine istatistiklerinizi görebilirsiniz .  
 
17. İstatistiklerin ölçümlenmesi neden önemlidir ? 
 
Sosyal medya pazarlamasındaki performansınızı görmek ve stratejilerinizi 
geliştirmek için  
istatistiklerin ölçümlemek oldukça önemlidir. Sosyal medya analizi ile bu iş için 
harcadığınız  
bütçenin ve emeğin ne kadar karşılığını aldığınızı görebilirsiniz.  



İstatistiklerin analizini yaparken;  
• Sosyal medyadaki gönderim saatlerinizi,  
• İçerik türlerinizin performansını,  
• Reklam kampanyalarınızdan aldığınız geri dönüşümleri,  
• İletilerinizin kaç kişiye ulaştığını,  
• Takipçilerinizin sizinle ne kadar etkileşime girdiğini analiz edebilirsiniz.  
 
Bu analizler sonrasında gönderim saatlerinizi değiştirebilir ve kullanıcılarla daha 
fazla etkileşime geçebilmek için yeni gönderim saatleri deneyebilirsiniz. 
Hazırladığınız içerikler, beklediğiniz etkileşimi sağlamıyorsa içerik formatlarını ya 
da konu başlıklarını değiştirebilirsiniz. Reklam kampanyalarındaki erişim 
sonuçlarına bakarak, yaptığınız hedeflemeler üzerinde değişiklikler  
yapabilir ya da bu hedef kitleleri daha da geliştirebilirsiniz.  
 
Sosyal medya istatistiklerinizin ölçümlenmesi, bu alandaki performansınızı daha da 
geliştirmek için oldukça önemli ve belli periyotlarda (haftalık/aylık) düzenli olarak 
yapılması gerekiyor. Sizin için doğru sonuçları bulana kadar yapmalı ve sonrasında 
da ideal stratejinizi geliştirmek için analizler yapmalısınız .  
 
18.  Sosyal mecralardaki içeriklerin SEO’ya  etkisi nedir? 
 
Son birkaç yıldır, arama motorlar sosyal mecralardaki paylaşımları da arama 
sonuçlarında listelemeye başladı. Bu da markaların sosyal platformlarda yaptıkları 
paylaşımların, Google gibi arama motorlarında yapılan aramalarda, kullanıcıların 
karşısına çıkabileceği anlamına geliyor.  
 
Hangi sosyal ağların içerikleri arama motorlarında listeleniyor?  
Öncelikle bu sorunun yanıtıyla başlayalım .  Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ 
ve Youtube üzerindeki içerikler şuan için arama motorlarındaki arama sonuçlarında 
kullanıcıların karşısına çıkıyor.  
 
Anahtar kelime kullanımı: Google son yaptığı güncellemelerde sosyal medyadaki 
içerikleri listelemeye başladı. Bu nedenle de bu içeriklerde anahtar kelimeler 
kullanmak, sosyal medya içeriklerinizin Google’da listelenmesini sağlayabilir.  
 
Sosyal hesaplarınız arama sonuçlarında çıkıyor: Sosyal platformlardaki 
hesaplarınız, markanızla ilgili bir arama yapıldığında ilk sayfadaki arama 
sonuçlarında çıkabiliyor. Burada da sizin sosyal mecralarda ne kadar aktif 
olduğunuzun öne çıkıyor.  
 
Sayfa değerinizi artırır: Bu konu halen tam olarak netleşmese de, sosyal medyadaki  
performansınızın iyi olması, Google üzerindeki sayfa değerinize de yansıyor. Bunun 
sebeplerinden biri , sosyal medyadaki sizin linklerinizin devamlı olarak paylaşılması, 
içeriklerinizin kaliteli olduğunu ve kullanıcıların sizi güvendiğini gösteriyor.  
 
Sosyal mecralar da bir arama motoru: Sosyal ağlar da artık birer arama motoru 
görevi görüyor. Hem hashtag kullanımı hem de anahtar kelime odaklı arama 
sonuçlarına yanıt verilmesi, bu alanları önemli bir arama motoru haline getiriyor.  



Özellikle Youtube, Google’dan sonra 
dünya üzerindeki en büyük ikinci 
arama motoru olarak görev yapıyor. Bu 
nedenle de sosyal mecralarda arama 
yapan kullanıcılara ulaşabilmek için 
içeriklerinizdeki metinleri iyi bir 
şekilde hazırlamalı ve kullanıcıların 
aradıkları sorulara yanıt verebilecek 
şekilde hazırlamalısınız.  
 
Sonuç olarak , sosyal mecralardaki 
içeriklerinizin kalitesini ve bu 
içeriklerle etkileşime giren kişilerin 
sayısını artırmak, markanızın 
Google’daki gücünü de artıyor.   

Ne kadar çok kişi sizinle sosyal medya üzerinden etkileşime girerse, linklerinizi 
paylaşırsa siz de organik arama sonuçlarından o kadar çok geri dönüş alabilirsiniz .  
 
19. Hangi sosyal ağ, hangi amaca hizmet ediyor ? 
 
Her sosyal ağın hedef kitlesi ve kullanıcı profili değişiklik gösteriyor. E -ticaret 
firmaları olarak da kendi hedef kitlenize en uygun olan hedef kitleye hitap 
edebilmek için sosyal ağların hangi amaçlara hizmet ettiğini bilmeniz gerekiyor. 
Aşağıda farklı sosyal ağların hangi amaçlara hizmet ettiğini bulabilirsiniz. 
 
Facebook 
Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan Facebook’u bu listemizde ilk sıraya alacağız. 
Birçok markanın gözü kapalı dahi girdiği ve kullandığı Facebook hakkında bilmeniz 
gereken bazı detaylar bulunuyor.  
• Tek bir gönderi ile çok farklı ve geniş hedef kitlelere ulaşabilirsiniz.  
 
 
 
 

• Marka bilinirliğini artırma ve marka 
sadakati yaratma konusunda oldukça 
etkilidir. 
• Takipçilerle etkileşime geçerek marka 
hakkında konuşulması sağlanır.  
• Geniş hedefleme seçenekleri sayesinde 
farklı reklam kampanyaları oluşturularak, 
faklı hedef kitlelere ulaşılması sağlanır.  
• Detaylı istatistik özellikleri, marka sayfası 
hakkında detayları vererek, bu alandaki  
çalışmalarınızla ilgili geri bildirim almanızı 
sağlar.  
• Siteye trafik çekmenizi ve bu trafiklerin 
geri dönüşüme geçmesini sağlayabilirsiniz.  
• Retargeting reklamlar ile sitenizden 
ayrılan ziyaretçilere reklamlar 
sunabilirsiniz.  



Twitter 
Ülkemizde kullanıcı sayısı olarak Facebook’tan sonra gelen Twitter da uzun süredir 
markalar tarafından sıkça kullanılıyor. Bu mecra ile ilgili bilmeniz gereken detaylar 
ise şu şekilde :  
 
• Marka hakkında önemli gelişmeleri, haberleri ve güncellemeleri anında 
paylaşabilirsiniz.  
• Kısa ve hızlı bir şekilde bilgi bekleyen tüketicilere ulaşmanızı sağlar.  
• Müşteri hizmetleri konusunda tüketicilere hizmet verebilir, hızlı çözümler 
sunabilirsiniz.  
• Gerçek zamanlı pazarlama çalışmaları için bu platform oldukça uygundur.  
• Hashtag takibi ile gündemdeki konulara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlar.  
• Facebook’ta olduğu gibi istatistikler özelliği ile gönderileriniz kaç kişiye ulaştığını 
ve ne kadar etkileşim aldığını ölçümleyebilirsiniz.  
 
Instagram 
Özellikle son iki yılda popülerliği daha da artan Instagram’a  reklam özelliklerinin 
gelmesiyle beraber, Instagram bir anda markaların reklam yağmuruna tutuldu. 
Organik olarak hedef kitlelerine ulaşsalar da reklam hizmetinin aktif olmasıyla 
beraber markaların bu mecraya olan ilgisi daha da artmaya başladı .  
 
• Marka tanıtımı ve ürün promosyonu yapmak için kullanılabilir.  
• Marka ile ilgili görsel içeriklerin paylaşımı yapılarak takipçilerle iletişime 
geçilebilir.  
• Reklam modelinin gelmesiyle beraber farklı reklam kampanyaları oluşturarak, 
farkı hedef kitlelere göre fırsatlar sunulabilir.  
• Reklamlar üzerinden sitenize trafik çekebilir ya da mobil uygulamanızı tanıtarak 
bu uygulamanın indirilmesini sağlayabilirsiniz.  
 
Youtube 
Son dönemlerde video içeriklerin öne çıkmasıyla beraber Youtube’un önemi de 
giderek artmaya başladı .  E-ticaret firmaları Youtube’un sağladığı faydalar sayesinde 
geri dönüşümlerini artırabilirler .  
 
• Ürünlerinizin ve hizmetinizin tanıtımını yapmak için hazırladığınız videoları 
yayınlayabilirsiniz.  
• Buradaki video içeriklerinizi siteniz üzerine ekleyebilir ya da sosyal mecralar 
üzerinden de takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.  
• Youtube üzerine eklenen videolar SEO açısından da önemlidir. Doğru anahtar 
kelimelerle atılan başlıklar Google aramalarında bu videoların öne çıkmasını 
sağlayabilir. Bu da marka bilinirliğinizi artıracağı gibi, ürünlerinizin de öne 
çıkmasını sağlar.  
• Youtube reklamlarını kullanarak, ürünlerinizi ve hizmetinizi yeni hedef kitlelere 
ulaşabilirsiniz.  
• Diğer sosyal mecralarda olduğu gibi Youtube’da içeriklerinizle ilgili detaylı 
istatistik analizleri yapabilirsiniz .  Bu istatistiklerde demografik bilgilerinin yanı sıra 
videolarınızın ne kadar izlendiği, yorum sayısı, izlenme süresi gibi birçok farklı 
detayı görebilirsiniz. Bu analizlerin yapılması içeriklerinizin hangisine 
odaklanacağınız konusunda size fikir vererek stratejilerinizi geliştirmenizi sağlar .  



Linkedin 
İş dünyasının Facebook’u olarak bilinse de, Linkedin özellikle B2B firmalarının aktif 
olduğu sosyal mecra olarak öne çıkıyor .  
 
• İş dünyasındaki profesyonellerle iletişime geçebilir ve iş anlaşmaları yapmak için 
network oluşturabilirsiniz .  
• Şirket sayfanızı oluşturabilir ve şirketinizin tanıtımını bu sayfa üzerinden 
yapabilirsiniz.  
• Linkedin reklamlarıyla farklı hedef grupları oluşturabilir ve bu mecra üzerindeki 
profesyonellere reklamlarınız sunarak şirketinizin ve ürünlerinizin tanıtımını 
yapabilirsiniz.  
• Sizin sektörünüzle ilgili Linkedin gruplarına üye olabilir ve buradaki diğer 
profesyonellerle iletişme  geçebilirsiniz.  
• İş arayan profesyonelleri keşfedebilir ve şirketinizdeki İK’ya  yönlendirerek bu 
kişilerle iletişime geçebilirsiniz.  
 
Sonuç olarak  
 
İçeriği doğru, resimleri etkili, spotları vurucu olan bilgilendirme sayfalarıyla 
potansiyel müşterileri ve tedarikçilerinizin sayısını hızla artırabilirsiniz. E -ticaret 
sitenizin sosyal ağlarda hem ürün, hem de marka bazında paylaşılıyor ve biliniyor 
olması kazancınızı ikiye katlayabilir .  
 
Yukarıda bahsedilen noktalara dikkat ederseniz içeriğini oluşturduğunuz bir ürünün 
farklı yönleri ortaya koymak, sosyal medya mesajlarını farklılaştırmak aynı içeriği 
yepyeni bir kaynak gibi sunabilmek en etkili silahınız olacaktır.  
 
 



E-ticarete ilk adımınızı atmak için 
ihtiyacınız olan her şey IdeaSoft’ta mevcut.  

 
Gelin ücretsiz demo hesabınızı oluşturun, 

IdeaSoft akıllı e-ticaret paketlerinin sizlere 
neler sunabileceğini kendiniz görün! 
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