
5 adımda 
İnstagram'da 
Reels 
videosu 
oluşturma

Bu içerik sayesinde, 
işletmeler ve bireysel 
kullanıcılar için etkili 
İnstagram Reels videosu 
oluşturmayı öğreneceksiniz
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nedir?
Reels videoları marka hikayenizi yaratıcı bir biçimde 
ifade edebileceğiniz, hedef kitlenizi eğitebileceğiniz 
ve işletmenizi sevebilecek kişiler tarafından 
keşfedilebileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici 
videolardır. İşletmeniz; efektler, müzik ve çıkartmalar 
gibi yaratıcı araçlarla, hedef kitlenize ilham veren ve 
onu büyüten eğlenceli videolar oluşturabilir.

Reels ile markanıza hayat verebilecek ve hedef 
kitlenizi ürün ve hizmetleriniz hakkında 
eğitebileceksiniz. Reels topluluk oluşturma ve 
etkileşime ilham verme fırsatı sunar. Instagram'daki 
hesapların %45'inden fazlası en az haftada bir kez bir 
Reels videosu ile etkileşim kuruyor.*
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Kaynak:  Instagram Verileri, Şubat 2022

https://www.instagram.com/reel/CaAY-c2gma9/


İşletmeniz 
için etkili ve 
etkileşimi 
yüksek bir 
Reels videosu 
oluşturmak 
için aşağıdaki 
5 (beş) adımı 
uygulayın.
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Konunuzu seçin
Bir ürün lansmanını duyurun, topluluğunuzun 
sorularını cevaplayın, kurucunuzun hikayesini 
paylaşın veya mağazanızı gezdirin. Hikayenin 
karmaşık olması gerekmez ("öncesi - sonrası") 
içeriğiyle bile harika bir Reels videosu 
oluşturabilirsiniz! İlham almak istiyorsanız, 
küçük işletmelere yönelik bu üç Reels fikrine 
göz atın.

Etkili Reels videoları "bilgi ve eğlenceyi bir arada sunar". Faydalı 
bilgileri ilgi çekici bir yoldan sunarlar ve hedef kitlenize markanızı 
daha iyi tanıması için ilham verirler.

Konular için beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olması için 
şunları göz önünde bulundurun:
• Müşterilerden sıkça aldığınız sorular nelerdir?

En sık sorulan üç soruyu kapsayan bir Reels videosu oluşturun.
• Yeni bir ürün veya hizmeti kullanıma mı sunuyorsunuz?

Müşterilerin söz konusu ürün veya hizmeti kullanmaları için beş 
yöntemin önizlemesini sunan bir Reels videosu oluşturun. 
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Uzman İpuçları

https://www.instagram.com/reel/CaAY-c2gma9/
https://www.instagram.com/reel/CaAY-c2gma9/


Formatınızı seçin
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Kaç klip veya görseli öne çıkarmak istediğinizi veya 
hangi Reels yaratıcı araçlarından 
faydalanabileceğinizi düşünerek kaydetmek 
istediğiniz içeriği veya kullanmak istediğiniz mevcut 
içeriği planlayın. Reels videonuza film rulonuzdan 
videolar veya fotoğraflar ekleyebilir ya da doğrudan 
Reels kamerasında kayıt yapabilirsiniz.

Mevcut fotoğraf ve videolarına hayat vermek için bir şablon bulun.

Film rulonuzdan video veya 
durağan görseller yükleyin.

Reels videonuzda birden fazla klibi 
yakalamak ve birleştirmek için çoklu 
klip deklanşörüne dokunun.

Uzman İpuçları

Klip ekleme

https://www.instagram.com/p/CeToXdagSNn/
https://www.instagram.com/p/CeToXdagSNn/
https://help.instagram.com/610485296790527
https://www.instagram.com/reel/CdwI7yKgt3-/%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%253D
https://www.instagram.com/p/CeToXdagSNn/


Müzik ve 
ses ekleyin
Müzik kütüphanesinden müzik ekleyin 
ve seslendirme kaydedin.
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Ses içe aktarma ve seslendirme yoluyla hedef kitlenizle 
bağlantı kurun. Doğrudan film rulonuza kayıtlı videolardan 
gerçek müşteri görüşleri gibi mevcut sesleri eklemek için Ses 
İçe Aktarma özelliğini kullanın. Kendi yorumlarınızı eklemek 
için, seslendirme özelliğini kullanarak oluşturmakta olduğunuz 
Reels videosunun üzerine ses kaydedin. Seslendirmenizi 
yazıya dönüştürmek için Altyazı çıkartmasını kullanın.

Uzman İpuçları

https://www.instagram.com/p/CUKvwuIlIxW/


Reels videonuzda 
efektler ve etkileşimli 
çıkartmalar kullan
İzleyicilerin etkileşimde kalmalarını sağlamak için 
Reels'ta etkileşimli çıkartmalarla denemeler yapın. 
Örneğin, hedef kitlenize sırada hangi ürünün 
kullanıma sunulacağına ilişkin fikirlerini ve bir sonraki 
etkinliğinizi hangi şehirde görmek istediklerini sormak 
üzere anket çıkartmasını kullanın. Geçişler gibi bir 
efekt eklemeyi göz önünde bulundurun.
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Zaman Ayarlı Yazı ile mesajınızı güçlendirin. İnternet sitenizde bir 
SSS sayfası var mı? SSS kısmına hayat vermek için Zaman Ayarlı 
Yazı içeren bir Reels videosu oluşturmayı deneyerek topluluğunuzu 
bir araya getirin.

Uzman İpuçları

https://www.instagram.com/p/CTm9alzntyg/


Altyazı, etiket ve 
kapak ekleme
Bir altyazı yazın, ürünleri etiketleyin ve bir kapak 
fotoğrafı seçin.
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İşletmeniz için Reels videosunu 
hedef kitleye, sektör bazlı 
yönergelerle yayınlayın

https://www.instagram.com/reel/CU8IzZxlc40/
https://www.instagram.com/reel/CU8IzZxlc40/


1. Adım:
Konu

Bir yemeğin nasıl 
hazırlanacağına 
ilişkin bir demo

[Ürününüzü 
ekleyin] kulan-
manın üçü yolu

Gündüz - gece 
kıyafetleri 
tasarlama

İlk üç hizmet

3. Adım:
Müzik ve Ses

Yiyecek veya 
içeceği nasıl 
hazırladığınızdan 
konuşmak için bir 
seslendirme 
kaydedin.

Ağır ritimli bir 
şarkı bulun ve 
müzikteki her 
vuruşta yeni bir 
kullanım örneğine 
geçiş yapın. Video 
klibinin uzunluğunu 
müziğin her 
vuruşunda yeni bir 
kullanım örneğine 
geçiş yapacak 
biçimde ayarlayın.

İniş çıkışları 
olan hareketli 
bir şarkı bulun 
ve gece
geçişini inişlerle 
eşleştirin. Sesi, 
geçiş "başlangıç" 
sözcüğünde 
gerçekleşecek 
biçimde ayarlayın.

Zaman ayarlı 
yazıyla uyumlu 
olacak ritmik bir 
şarkı bulun.

4. Adım:
Efektler
veya
çıkartmalar

Seslendirmenizi 
bindirme yazı 
olarak eklemek 
için Altyazı 
çıkartmasını 
kullanın.

Görüntüleyenleri 
ürünü nasıl 
kullandıklarını 
göstermeye
teşvik etmek için 
"Sen De Ekle" 
çıkartması ekleyin. 
Ya da görüntüleye-
nlerin en çok 
beğendiği ürün 
kullanım yöntemine 
ilişkin görüş almak 
için Test 
çıkartmasını ekleyin.

Kesintisiz bir 
geçiş için iki 
klibinizi 
birleştirmek 
üzere Hizalama 
aracını kullanın.

Müziğin vuruşuyla 
görünecek her 
hizmet için zaman 
ayarlı bir metin 
kutusu ekleyin. 
Metni belirttiğiniz 
yerde görünecek 
biçimde hizalayın.

5. Adım:
Altyazı,
etiket, kapak

"Benimle birlikte 
[yemeği girin] 
yapın" gibi bir 
altyazı ekleyin.

Ürününüzü 
etiketleyin ve 
"[ürünü ekleyin] 
kullanmanın üç 
yolu" gibi bir 
altyazı ekleyin.

Ürünlerinizi 
etiketleyin ve
"[ürünleri ekleyin]" 
ürünlerimiz ile 
gündüz - gece 
uyumlu kıyafetler 
için ilham" gibi bir 
altyazı ekleyin.

"İşte, [işletmeyi 
ekleyin]'in 
[hizmeti ekleyin] 
yapmanıza 
yardımcı 
olabileceği üç 
yol" gibi bir 
altyazı ekleyin.

2. Adım:
Format

Yiyecek veya 
içeceği
nasıl hazırladığınızı 
gösteren bir video 
çekin. Sonunda bir 
son ürüne ilişkin 
bir fotoğraf veya 
video 
ekleyebilirsiniz.

Ürününüzün bir 
fotoğrafını ve üç 
videosunu çekin. 
Videoların her 
biri, ürünü 
kullanmanın farklı 
bir yolunu 
göstermelidir. 
İçerikleri önce 
fotoğraf ve sonra 
üç video gelecek 
biçimde bir araya 
getirin.

Kameraya doğru 
yürürken günlük 
kıyafetinizi nasıl 
tasarlayacağınızı 
açıklayan bir klip 
çekin. Kameraya 
erişir erişmez 
zıplayın. Gündüz 
kıyafetiyle klibin 
bittiği yerde aynı 
konumdan 
başlayarak gece 
kıyafetini giyip 
başka bir klip 
çekin. Kameraya el 
sallayın. Kesintisiz 
bir geçiş yapmak 
için iki klibi 
düzenleyin.

Yavaşça üç 
farklı yönü 
gösterdiğiniz 
bir videonuzu 
çekin.

Dikey

Hızlı 
Tüketim 
Malları

Yiyecek ve 
İçecek Perakende Hizmetler
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Sektörünüze yönelik bir Reels videosunu nasıl 
oluşturacağınıza ilişkin adım adım kılavuz için aşağıdaki 
ızgaraya göz atın.
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KOBİ'lerin kendi 
işletmeleri için bağımsız 
Reels videolarını nasıl 
oluşturuyor?

https://www.instagram.com/reel/CYMnPndPgmt/
https://www.instagram.com/reel/Caajd4hJTEu/
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Reels videolarının uzunluğu nedir?
Reels videoları en fazla 90 saniye olabilir. 60 
saniyeye kadar olan Reels videoları öne çıkarılabilse 
de en fazla sonucu elde etmek için 15 saniye veya 
daha kısa Reels videolarını öne çıkarmanızı tavsiye 
ederiz.

Reels videomun istatistiklerini nasıl görürüm?
Instagram profilinizde Reels sekmesine gidin. 
Ölçümleri görmek istediğiniz Reels videosunu seçin. 
Üç nokta simgesine ve İstatistikleri Gör seçeneğine 
dokunun. Gönderinizin kaç beğenme, yorum, 
kaydetme ve paylaşım aldığının yanı sıra erişilen 
hesaplar ve oynatımlar gibi diğer etkileşim ve 
gönderi etkileşimlerini görebileceksiniz.

İnsanlar oluşturduğum Reels videosunu nerede 
görebilecekler?
Herkese açık hesaplarda, Instagram'daki herkes 
Reels videolarınızı görebilir ve paylaşabilir. İnsanlar 
Reels videolarınızı Reels sekmesi gibi yerlerde ve 
efekt, konu etiketi ve ses sayfaları gibi yerlerde 
görebilir. Reels videoları Instagram profilinizin Reels 
kısmında da görünür ve Akışta paylaşırsanız ana 
profil ızgarasında da görünecektir.
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Burak Yıldız
Dijital Pazarlama Uzmanı
E-Posta: diji@dijidijital.com
Tel/Whatsapp: 0534 842 2525

https://www.instagram.com/burak.yildix/
https://www.linkedin.com/in/burak-y%C4%B1ld%C4%B1z/
https://t.me/burakyildiz25
burak@dijidijital.com
https://teams.live.com/l/invite/FEAJentbqz6k4XgUQI
tel:05348422525
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