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Twitter; 140 karakterden oluşan tweet adı verilen 
internet kısa mesajlarının gönderildiği ve başkalarının 
mesajlarının okunabildiği bir mikro-blog servisidir. 

 

 

Twitter Nedir? 



Dört Adımda Twitter 
1. www.twitter.com adresinden kendinize yeni bir 

kullanıcı hesabı açın 
2. Takip etmek istediğiniz kişilerin adını arama 

kutusuna yazarak «follow» butonuna basın ve 
takip etmeye başlayın 

3. Mesaj kutusuna 140 karakteri geçmeyen bir 
tweet yazarak ilk mesajınızı yollayın 

4. Tüm twitter platformunu kolayca takip etmek 
için bilgisayarınıza bir program yükleyin, benim 
tavsiyem www.tweetdeck.com programı 
olacaktır 
 

Twitter Nasıl Kullanılır? 
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 Twitter; her geçen gün karmaşıklaşan internet dünyasına 
basit bir takip mekanizması sağlamaktadır.  

 

 Twitter sayesinde; 

 Fayda #1: Gündemi Takip Et  

 Fayda #2: Katkıda Bulun  

 Fayda #3: Haberdar Ol  

 Fayda #4: Markanı Yönet  

 Fayda #5: Hayata Entegre Ol  

Twitter Ne İşe Yarar? 



 Arkadaşlarınızı, sektör liderlerini veya twitterda olan 
herhangi bir kullanıcıyı  takip edebilir ve ne yaptıklarından 
ne düşündüklerinden 140 karakterlik kısa mesajlarla 
haberdar olabilirsiniz. 

 

Fayda #1: Gündemi Takip Et  



 Kendiniz mesajlar göndererek, başkalarına direkt 
mesajlar atarak veya başkalarının yazdıklarını yeniden 
göndererek sosyal medya ortamında kendi yayın 
platformunuzu oluşturabilirsiniz. 

 

Fayda #2: Katkıda Bulun  



 Güncel konular hakkında tüm dünyada neler olduğunu 
kolayca takip edebilir, gündemdeki konular, devam 
etmekte olan bir etkinlik veya bir olay hakkında 
kimlerin neler düşündüğünü görebilir, kendi 
yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. 

Fayda #3: Haberdar Ol   



 Şirketiniz veya markanız hakkında sosyal medyada 
neler konuşulduğunu takip edebilir, detaylı 
geribildirimler alabilir, bir müşteri sorunuyla ilgili 
proaktif  önlemler alabilirsiniz. 

Fayda #4: Markanı Yönet  



 Günümüzde buzdolabı gibi birçok cihazın da twitter 
kullanması sayesinde 140 karakter ile sadece insanlar 
ile değil cihazlar ile etkileşime geçebilir, örneğin 
buzdolabınızda kaç yumarta kaldığını 
buzdolabınızdan, evinizin sıcaklığını kombinizden, 
beklediğiniz dizinin başlayıp başlamadığını 
televizyonunuzdan takip edebilirsiniz.  

 

Fayda #5: Hayata Entegre Ol  



@ : Bir kişiden bahsetmek 

 Yayınladığınız mesajda birinden bahsetmek, herkesin 
görebileceği bir şekilde o kişiye mesaj göndermek 
istiyorsanız @KullanıcıAdı şeklinde mesaj içerisinde 
belirtebilirsiniz. 

 Örnek kullanım: «Twitter kullanımı konusunda 
@nuricankaya tarafından paylaşılan sunum benim için 
faydalı oldu» 

 

Twitter Kullanımında İpuçları: @ 



# : Hashtag 

 Gündemdeki bir konu veya katıldığınız bir etkinlik ile 
ilgili herkesin yaptığı yorumları ortak bir başlık altında 
görebilmek için # yani hashtag ifadesi kullanılır. 
Böylece konunun takibi kolaylaşır. 

 Örnek kullanım: «Şuan katıldığım #pazarlamazirvesi 
oturumlarından Pazarlama 3.0 konusu ilgimi çekti»   

Twitter Kullanımında İpuçları: # 



D : Direkt Mesaj 

 Twitter içerisinde kişilerle özel olarak da 
mesajlaşabilirsiniz, bunun için yapmanız gereken 
mesajınızın başına D KullanıcıAdı yazmanız olacaktır. 
Bu mesaj sadece belirttiğiniz kişi tarafından 
görüntülenir 

 Örnek Kullanım: «D nuricankaya sosyal medya kullanımı 
konusundaki sunum için teşekkürler»   

Twitter Kullanımında İpuçları: D 



RT : Re-Tweet 

 Önemli gördüğünüz ve diğer kullanıcılarla sizin de 
paylaşmak istediğiniz ama başkası tarafından 
twitterda paylaşılmış içerikleri siz de Re-Tweet adı 
verilen yöntemle yeniden paylaşabilirsiniz.  

 Örnek Kullanım: «RT @nuricankaya sosyal medya 
kullanımı konusundaki sunum için teşekkürler»   

Twitter Kullanımında İpuçları: RT 



Bir etkileşim aracı olarak twitter:  

 Twitter tek yönlü bir mesajlaşma servisi değildir, bir iletişim 
aracıdır. Bu yüzden paylaştığınız mesajlar her ne kadar sizin 
kişisel paylaşımlarınız olsa da bir etkileşim olabilmesi için 
insanların sizi takip etmelerini sağlayacak içerikler paylaşmanız 
sosyal medyadan etkin bir şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. 

Paylaşımların Önemi 

 Paylaşımlarınıza bağlı olarak sizi takip eden kişi sayısı artacaktır, 
bu yüzden ne paylaşıp ne paylaşmadığınız tamamen kişisel bir 
tercihtir ama diğer insanların da faydalanabileceği mesajlar 
paylaşmak etkin bir kullanım sağlayacaktır. 

Etkin Twitter Kullanımı 



 Twitter kişisel bir paylaşım olduğu için kendinize dair kişisel 
paylaşımlarda bulunmanız etkin bir kullanım örneği 
olacaktır. 
 

 Örnek Paylaşımlar: 
 Şuan ne yapıyorsunuz? 
 Kendi içeriğinizi paylaşın: 

 Bir konu hakkında yorum veya eleştiri 
 Kendi yazdığınız bir yazı, hazırladığınız bir sunum veya video 
 Günlük hayatınızdan kesitler 

 Başkalarının içeriklerini paylaşın: 
 Önemli gördüğünüz bir internet bağlantısı 
 Mizah, politika, sunum, video, makale vb içerikler...  

 
 
 

Kendiniz Olun! 



 search.twitter.com adresinde herhangi bir kişi veya 
olay hakkında arama yapabilir, bu konuda yayınlanmış 
tüm tweetlere ulaşabilirsiniz. 

 Güncel konuları hem twitter anasayfasında hem de 
kullanacağınız tweetdeck gibi uygulamalarla kolayca 
takip edebilirsiniz. 

Twitter’da Aramak 



 Siz bir marka olarak twitterda olsanız da olmasanızda sosyal 
medyada kişiler sizden bahsetmektedirler, bu mecrayı görmezden 
gelemezsiniz. 

 Son yıllarda artan takip yazılımları sayesinde sosyal medyayı takip 
etmek oldukça kolay bir hal almıştır. Böylelikle anlık olarak sosyal 
medyada markanız hakkında neler yazıldığını takip edebilir, bazı 
sorunlar ve eleştiriler büyümeden konuyu çözebildiğiniz gibi olumlu 
yorumlardan da haberdar olabilirsiniz. 

 Şirketinizdeki pazarlama departmanında bir sosyal medya 
sorumlusu belirleyebileceğiniz gibi bu işi dışkaynak kullanarak bu 
hizmeti veren bir ajans üzerinden de sürdürebilirsiniz. Unutmayın 
sosyal medya twitter, facebook, Windows Live Messenger, 
FriendFeed gibi birçok servisten oluşmaktadır. 

 Sadece dinlemek yerine aktif olarak twitter platformunu markanız 
için kullanabilirsiniz. 

Markalar için Twitter 



Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? 
Mehmet Nuri Çankaya 

Daha Fazla Sunum için: www.nuricankaya.com 


