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“Amazon Satis Ortakligi” Yolu ile Para Kazanma Rehberi 
 

Artik sanirim herkes satis ortakliginin ne kadar onemli oldugunu biliyor internet 

dunyasinda. Ancak yine de birkac saptamayi ve istatistigi sizinle paylasmak 

istiyorum: 

 Internet uzerinden yapilan alisverisin yillik miktari 1 trilyon dolari gecti, ve 

hizla artmaya devam ediyor 

 Dunya uzerinde internete bagli insanlarin %85i, internet uzerinden alisveris 

yapiyor. Bu oran son 2 yilda %40 artti. 

 Sadece Amerika’daki internet uzerinden satislarin miktari 250 Milyar dollar, 

ve 5 yil icinde 400 Milyar dolara ulasmasi bekleniyor. 

 Sadece Amazon’un satislari toplaminin onumuzdeki yil 100 Milyar dolara 

ulasmasi bekleniyor. 

Bu buyuk ve daha da buyumeye devam eden pastadan pay almak istemez 

misiniz? Bunun icin yapmaniz gereken hemen bugun internet uzerinden para 

kazanma calismalarina baslamaniz, ger basladiysaniz calismalara hiz vermeniz.  

Bu rehberde basilica su konulara yer verecegim: 

Bolum 1: Amazon satis ortakligi yolu ile ayda 1000 dolardan fazla kazanabilmek 

icin gerekli 3 bilesen 

Bolum 2: Urun seciminin nasil yapilmasi gerektigina dair ipuclari 

Bolum 3: Web sayfanizin yapimi 

Bolum 4: Sitenize (Web Sayfaniza) trafik cekme rehberi 

Bolum 5: Para kazanma rehberi 
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Bolum 1: Amazon satis ortakligi yolu ile ayda 1000 dolardan fazla 

kazanabilmek icin gerekli 3 bilesen 
 

Lafi uzatmadan hemen 3 bileseni listelemek istiyorum size: 

1 – Dogru urun kategorisi secimi 

2 – Dogru web sayfasi yapimi 

3 – Dogru tipte trafigi sitenize yonlendirme 

Bilesen 1: Dogru urun kategorisi secimi 

Amazon.com sitesini onunuze acin ve cesitli urun kategorilerini incelemeye 

baslayin. Amacimiz su birkac kriteri saglayan kategorileri bulmak: 

- Urunlerin fiyati 100+ dollar seviyesinde olmali 

- Bu urunlerin en azindan 5 tanesinin kullanici degerlendirmelerinden aldigi 

oy, 4 yildizdan fazla olmali. Tabii ki ne kadar fazla urun, o kadar iyi. 

Her buldugunuz urun kategorisini bir dosya icinde toplayin. Ben genelde excel 

kullaniyorum bunun icin. Her urun kategorisini ve o kategorideki 4+ yildiz 

degerlendirme almis urunleri ve fiyatlarini listeliyorum daha sonra referans almak 

uzere. 

Her bir kategori icin anahtar kelime arastirmasini yapmamiz gerekiyor ve bu 

arastirma sonucunda her bir anahtar kelime icin su verilere ulasmaliyiz: 

- Aylik ortalama aranma sayilari (arama motorlarinda) 

- Anahtar kelime icin ne kadar rekabet oldugu 

Anahtar kelime arastirmasi ve secimi ile ilgili su yazilarima goz atabilirsiniz: 

Internetten Para Kazanmak icin Ilk Adimlar ve Konu ve Anahtar Kelime Seciminin 

Onemi 

 

Bilesen 2: Dogru web sayfasi yapimi 

Olusturacaginiz web sayfasinda temel olarak su noktalara ozellikle dikkat 

etmelisiniz: 

- Ziyaretcilerinizin site icinde kolayca aradiklarini bulabilecekleri bir yapi 

kurmalisiniz. WordPress icinde kullanabileceginiz binlerce farkli tema var 

(theme). Hicbir teknik bilgi gerektirmeden, kolayce istediginiz, 

begendiginiz, ve kullanicilariniza kolayca sevdirebileceginiz temayi 

secebilirsiniz.  

http://internettenparakazanilirmi.com/2013/11/27/internetten-para-kazanmak-icin-ilk-adimlar-konu-secimi-ve-anahtar-kelime-secimi/
http://internettenparakazanilirmi.com/2013/12/16/konu-ve-anahtar-kelime-seciminin-onemi/
http://internettenparakazanilirmi.com/2013/12/16/konu-ve-anahtar-kelime-seciminin-onemi/
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- Sectiginizi WordPress temasinin ‘responsive’ olmasina ozellikle onem 

gosterin. ‘responsive’ demek, site ziyaretcilerinizin hicbir zorlukla 

karsilasmadan her platformadan (cep telefonu, tablet, PC vs.) 

hazirladiginiz icerige ulasabilmesi demek. Son yillarda mobil cihazlarin 

kullanimi artiyor, o nedenle sayfalariniz mutlaka ‘responsive’, yani ‘mobil 

kullanici dostu’ olmali.  

- Mutlaka ve mutlaka, kullanicilariniza yararli olacak yuksek kalitede icerik 

yuklemelisiniz sayfalariniza. 

- Sayfa ici optimizasyonuna onem vermelisiniz. Kaynak olarak su yazima 

goz atabilirsiniz: 9 Adimda Web Sayfasi Ici Optimizasyonu (on-page SEO) 

- Ziyaretcilerin e-mail adreslerini biriktirebilmeyi hedeflemelisiniz. Internetten 

para kazanma konusunda en en en en cok onemli nokta, e-mail 

pazarlamasi ve kendi e-mail listenize sahip olmaniz. Mutlaka sitenize gelen 

ziyaretcilerinizin e-mail adreslerini almaya calisin. 

- Web sayfanizin  catisi hazirlandiktan sonar ve bir miktar icerik yuklendikten 

sonra, sayfaniza link olusturma calismalarina baslamalisiniz. 

- Sosyal paylasim siteleri ile (facebook, twitter, pinterest etc.) entegrasyona 

onem vermelisiniz  

- Sayfalarinizin hizli yuklenmesine onem vermelisiniz. Internet kullanicilari 

artik saniyeler boyu bir sayfanin yuklenmesi icin beklemiyor. Eger sayfaniz 

bir anda yuklenmezse, bircok ziyaretciyi kaybedeceginiz garanti diyebilirim. 

Bolum 3’te bu konulara bir miktar daha detayli deginecegim.  

 

Bilesen 3: Dogru tipte trafigi sitenize yonlendirme 

Sitenize gelecek, yuksek kalitedeki trafik kazanc miktarinizi belirleyecek en temel 

bilesenlerden biri. Cok guzel ve icerigi harika bir siteniz olabilir, ancak sitenize 

gelen ziyaretci sayisi cok az ise, ya da gelen ziyaretci profile satin almaya hazir 

musteriler degilse, yuksek miktarlarda para kazanmaniz mumkun olmaz.  

Dogru ve yuksek miktarda trafigi yakalamak icin 2 temel yol var: 

1 – Arama Motoru Optimizasyonu 

2 – eMail pazarlamasi 

Sitenizi hazirlarken, icerik yuklerken, sitenize linkler olustururken hep tek bir 

amac icin calisiyoruz – Arama motorlarinda (google, yahoo, bing etc.) yuksek 

siralara cikmak icin. Arama motorlarinin ilk sayfasina ciktiginizda gelen trafikteki 

artis inanilmaz… Bu hedefe dogru calismalisiniz.  

Diger bir onemli nokta da, eMail pazarlamasi. Sitenize gelen ziyaretcilerinizin 

eMail adreslerini almaya calismalisiniz mumkun oldugunca. Ilk ziyaretlerinde 

http://internettenparakazanilirmi.com/2014/02/21/9-adimda-web-sayfasi-ici-optimizasyonu-on-page-seo/
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sizing linklerinizi kullanarak bir alisveris yapmasalar bile, eger eMail adreslerini 

size verirlerse, potansiyel musteri olarak varliklarini surdururler. Aksi halde size 

hicbir kazanc getirmezler.  
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Bolum 2: Urun seciminin nasil yapilmasi gerektigina dair ipuclari 
 

Bu bolumde, Amazon icindeki urun kategorileri icerisinde size en cok parayi 

kazandiracak urun gruplarini nasil bulacaginizi anlatmaya calisacagim. 

Amazon’un en guclu oldugu alanlardan biri, urun gruplandirmasi. Onlarin yarattigi 

sekilde gruplari inceledigimizde, isimiz son derece kolaylasiyor.  

Yukarida yazdigim 2 basit kriteri yeniden belirtmek istiyorum. Buldugunuz urun 

grubu icinde 100 dolardan daha pahali urunler olmali, ve bu urunlerden en 

azindan 5 tanesi 4 ve daha yukari yildiz almis olmali. 

Hemen birkac tane ornek vermek istiyorum: 

Elektrikli bisikletler: 

 

 

Oyun konsolu koltuklari: 
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Tras makineleri: 

 

 

Bunlara benzer belki de yuzlerce kategori bulabilirsiniz Amazon icerisinde. Iki 

kriteri saglayan urun gruplarini bulduktan, ve bir dosyaya listeledikten sonra 

anahtar kelime arastirmasina baslayabilirsiniz. 

Her buldugunuz urun kategorisi icin basli basina bir arastirma dosyasi 

olusturmanizi ve en azindan birkac saatinizi ayirmanizi oneriyorum.  Bu arastirma 

icin google “keyword planner” aracini kullanabilirsiniz (ucretsiz). Ya da, islerinizi 

bir miktar kolaylastiracak olan profesyonel bir program alip onu kullanabilirsiniz. 

Ben “Long Tail Pro” adli programi kullaniyorum. Herhangi bir anahtar kelime girisi 

yaptiginizda, o kelime ile ilgili yuzlerce anahtar kelime uretiyor ve her birinin ne 

sIklIkla arandigi bilgisini size veriyor. Ornegin “electric bikes” ile ilgili bir arastirma 

yaptigimda su ekrana ulasiyorum: 
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Her bir anahtar kelimenin bir ay icinde ortalama kac kere google’da arandigini ve 

bu alanda reklam verenlerin tiklama basina ortalama kac dolar para odedigini bir 

cirpida gorebiliyorum. Ayrica, ekranin en solundaki kolonda, o anahtar kelime icin 

ne kadar rekabet oldugunu da bana gosteriyor – 1 ile 100 arasinda bir katsayi 

vererek. O sayi ne kadar yuksekse, o kadar cok site ilgili anahtar kelime uzerine 

yogunlasmis demektir ve rekabet fazladir. Hedefim;  

- CPC degeri yuksek  

- Aranma sayisi yuksek 

- “Avg KC” ile gosterilen rekabet degeri dusuk anahtar kelimeleri bulmak.  

(Anahtar kelime arastirmasi cok detayli bir konu; burada daha cok detay inmek 

istemiyorum. Ancak sadece bu konuyu irdeleyecegim bir baska dokuman daha 

hazirlamayi hedefliyorum en kisa zamanda. Lutfen 

http://InternettenParaKazanilirMi.com adresini ziyaret edin – belki de coktan 

hazirlamisimdir o dokumani) 

Bu noktada yaptigim bir arastirma daha var; ilgilendigim kategorideki urunleri 

alabilecek potansiyel musteri portfoyumu olusturmaya calisiyorum. Acaba belirli 

karakteristigi var mi bu urunleri alanlarin? 

- Bayan / erkek? 

- Yas grubu 

http://internettenparakazanilirmi.com/
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- Meslek grubu 

- Cevreye duyarli olus 

- Gelir seviyesi 

- Vs. 

Mumkun oldugunca detayli bir karakter analizi yapmaya calisiyorum. Su anda bir 

web sayfam yok, ama sayfami hazirlamaya basladigimda bu arastirma bana cok 

yardim edecek.  

Evet, su ana kadar bolca arastirma yaptik, ve bunlarin tamami size cok gorunuyor 

olabilir. Ancak, her zaman soyledigim gibi olusturdugumuz yapinin temelini 

saglam kurmaya calisiyoruz. Temel saglam olduktan sonra, uzerine kurdugumuz 

bina cok uzun sure saglam bir bicimde ayakta kalmaya devam eder. 

  



InternettenParaKazanilirMi.com 
 

Bolum 3: Web sayfanizin yapimi 
 

Merak etmeyin; bu bolumde size nasil web sayfasi hazirlanacagina dair detayli 

bilgiler vermeyecegim. Bu konuda benim web sayfamdaki videolara goz 

atabilirsiniz (http://internettenparakazanilirmi.com/category/internet-sayfasi-

yapma-dersleri/) . Bu bolumde, ne tur siteler yapabilirsiniz konusuna yer 

veriyorum. 

Ilk olarak 3 temel tipteki siteyi siralamak istiyorum: 

Amazon tabanli online ticaret sitesi 

Bu tur siteler, tam olarak bir online alisveris sitesi gibi gorunur ve davranir. Ancak 

tak farklari, kullanici alisveriste son adima geldiginde, site kullaniciyi Amazon’un 

ana sitesine yonlendirir ve islem orada tamamlanir. 

 

Urun degerlendirme sitesi 

Bu tur siteler tamamen urun degerlendirmelerine / yorumlarina odaklanmis 

sitelerdir. Kullanicilar; site icindeki urunlerin incelenme yazilari icinde, 

Amazon’dan alisveris yapmaya yonlendirilir.  

 

Blog yazilarindan olusan site 

Bu sitelerde birkac farkli tip icerik bulmak mumkundur; urun incelemeleri – yeni 

fikirler – ipuclari – videolar vs. Internet uzerindeki potansiyel okuyuculari, 

mumkun oldugunca satin almaya yonlendirme amacli icerikler yuklenmistir bu 

tipteki sitelere.  

 

Bu noktaya kadar yaptigimiz arastirmalar sonucu ne tur bir site yapmaya karar 

verebiliriz bu noktada. Ben genelde 3. tip (Blog yazilarindan olusan site) yapmayi 

tercih ediyorum. Icinde hem urun degerlendirmeleri bulunuyor, hem de ilgili konu 

ile ilgili – internet kullanicilarinin ilgisini cekebilecek digger materyaller (yazi, 

video, resim, vs.). Bu yolla daha cok ziyaretci cekmeye calisiyorum.  

Online ticaret sitesi yapma yoluna da gitmiyorum; cunku alisveris icin kullanicilar 

genellikle bildikleri – guvendikleri sitelere gitme yoluna gidiyorlar. Benim favorim, 

ucuncu tipteki siteler.  

 

 

http://internettenparakazanilirmi.com/category/internet-sayfasi-yapma-dersleri/
http://internettenparakazanilirmi.com/category/internet-sayfasi-yapma-dersleri/
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Amaciniz 

“hedeflediginiz en karli anahtar kelimeler icin en uygun icerigi 

koyabileceginiz en dogru siteyi yapmak” 

olmali. Yukaridaki cumleyi yeniden okuyabilirsiniz icinize iyice sindirmek icin.  

Bu noktaya kadar geldigimizde su durumdayiz demektir: 

 Arastirma tamamlandi 

 Anahtar kelimeler belirlendi 

 Ne cesit bir site yapacagimiz belirlendi 

 Ve ne tur icerik uretecegimiz belirlendi 

Ve artik en son noktadayiz, tum bu bilesenleri kullanarak sitemizi yapma adimi! 

Burada da detayli bir sekilde “nasil site yapilir” konusunda girmiyorum 

(http://internettenparakazanilirmi.com/category/internet-sayfasi-yapma-dersleri/). Ama su 5 

adimi size kolaylik yaratabilecegi umidi ile siralamak istiyorum: 

1. WordPress kurulacak 

2. WordPress temasi belirlenecek ve yuklenecek (piyasada cok miktarda, 

oldukca kaliteli temalar var. Size onerim, ilk asamada ucretsiz olanlardan 

kullanmaniz. Ileride para kazanmaya basladiginizda ucretli olanlara gecis 

yapabilirsiniz). 

3. Site icinde kullanacaginiz pluginler yuklenecek ve aktif hale getirilecek. 

4. Siteniz icin ozel bir logo belirlenecek ve kullanilacak (sitenize ozel bir 

logonun olmasi, bircok acidan cok onemli. Sadece 5 dolar kadar bir ucrete 

bunu yaptirabilirsiniz. Ben fiverr.com sitesini kullaniyorum bu is icin – size 

de tavsiye ederim). 

5. Siteniz icin icerik uretimi baslanacak. 

 

  

http://internettenparakazanilirmi.com/category/internet-sayfasi-yapma-dersleri/
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Bolum 4: Trafik Yaratma Uclusu 
 

Sitenizi yaptiktan sonra -maalesef- isleriniz bitmiyor. Surekli icerik uretmeye 

devam etmelisiniz ve sitenize trafik cekmelisiniz. Trafik cekmenin 3 temel yolunu 

su sekilde siralayabiliriz: 

1. SEO - Arama Motoru Optimizasyonu (Organik trafik): Surekli ve kaliteli 

icerik, en en en en onemli nokta trafik uretmek icin. Bunun disinda 

yapilacak arama motoru optimizasyonu calismalari var (ve o konu ile ilgili 

de yazilarim var site icerisinde), ancak cok detayli olmasi nedeni ile burada 

konuyu uzatmiyorum.  

2. E-mail pazarlamasi: Aktif bir e-mail listesi olusturmak, internette basarinin 

en temel anahtarlarindan biri. Daha ilk gunden itibaren email listenizi 

olusturma calismalariniza baslamalisiniz. 

3. “retargeting” – sitenize daha once gelmis olan kullanicilara yonelik 

pazarlama: Bir bakima, e-mail pazarlamasinin bir alt adimi olarak da 

gorulebilir. Her icerik urettiginizde, e-mail listenize duyuru yaparsaniz, 

sitenizin trafigine de katki yapmis olursunuz.  
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Bolum 5: Nasil Para Kazanacagiz? 

Aramizda bir ortak nokta var: Internetten Para Kazanma konusu. Ister su anda 

kazaniyor olalim, ister daha bu yolun basinda olalim amacimiz ayni. Simdiye 

kadar bu dokumanda yazdiklarim da, size o noktaya ulastirmaya yardimci olacak 

yontemler.  

Cok net bir sekilde tekrarlamak istiyorum nasil para kazanacagimizi: 

 Okuyucularimiza yararli olacak / bir sorunlarini cozecek 

icerik uretecegiz. 

 

 Sadece para kazanmak icin asla yanlis bilgi 

vermeyecegiz, aslinda begenledigimiz bir mali sadece 

komisyon kazanmak adina onermeyecegiz. 

 

 Yukarida saydigim maddeleri hic SIKILMADAN surekli 

tekrarlayacagiz… 

 

Cunku  

internette basarinin anahtari sureklilik! 
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Son soz 

 
Umarim bu hazirladigim rehber size Internetten Para Kazanma yolculugunuzda 
eslik eder ve islerinizi kolaylastirir.  
 
Eger herhangi bir oneriniz, yorumunuz, isteginiz varsa, benimle 
InternettenParaKazanilirMi@gmail.com adresinden iletisime gecebilirsiniz.  
 
Bana gelen tum e-mailleri en kisa zaman icinde yanitlamaya calisiyorum. Eger 
herhangi bir konuda detayli bilgi istegi varsa, o konu ile ilgili detayli bir blog yazisi 
yazmaya calisiyorum. O nedenle, lutfen bana yazmaktan cekinmeyin.  
 
Bu dokumani, konu ile ilgisi olan herkesle paylasabilirsiniz. Bununla ilgili tek 
ricam, benim iznim olmadan iceriginde degisiklik yapilmaMAsi ve iceriginin alinip 
kopyalanmaMAsidir. Bu konulara dikkat ederseniz cok sevinirim.  
 
Internetten Para Kazanma konusu ile ilgili buna benzer bircok yaziya, bilgiye, ve 
videolara http://InternettenParaKazanilirMi.com adresinden ulasabilirsiniz. Bu 
web sayfasi uzerinden, e-mail listeme abone olursaniz, hicbir yaziyi kacirmamayi 
da garanti etmis olursunuz.  
 
Ayrica, https://www.facebook.com/InternettenParaKazanilirMi adresinden 
facebook sayfama, ve @OnlineParaYap (https://twitter.com/OnlineParaYap ) ile 
de twitter kullanicima ulasabilirsiniz.  
 
En kisa zamanda haberlesmek uzere.  
 
Saygilar, 
 
 
Kutluay SAY 
http://InternettenParaKazanilirMi.com 
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