
Merhaba, bildiğiniz gibi sitelerimizi üst sıralara taşıyabilmek için SEO 
çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bu çalışmalardan belki de en önemlileri 
backlink çalışmalarıdır. Güçlü bir backlink inşaası ile desteklenen siteler arama 
motorları tarafından ödüllendirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı 
durumlar var çünkü bu çalışmaları yaparken abartıya kaçarsak ya da doğal 
olmayan çalışmaları uygularsak sitelerimize yarardan çok zarar getirecektir. Bu 
yüzden bu yazımızda 2017’nin en doğal ve kaliteli backlink alma 
yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Edu-Gov Backlinkler
Edu ve gov uzantılı siteler arama motorlarının gözünde itibara sahiptir, bu 
yüzden bu tarz sitelerden alacağımız backlinkler sitemizi yükseltecektir. 2017 
edu backlink listesine buradan ulaşarak siteniz için backlink alabilirsiniz.
Tanıtım Yazıları
Tanıtım yazıları ile backlink almak her zaman etkili olacak yöntemlerden 
biridir, fakat bu konuda dikkat etmek gereken bazı noktalar var. Tanıtım yazısı 
alacağınız sitenin güncel ve link çöplüğüne dönmemiş olmasına dikkat 
etmelisiniz, ayrıca kendi anahtar kelimeniz ile alakalı sitelerden tanıtım yazısı 
alırsanız daha çok işinize yarayacaktır. Son olarak makaleleriniz %100 özgün 
ve SEO uyumlu olmalı.
Sözlük Siteleri
Ekşi sözlük, uludağ sözlük, instela sözlük gibi büyük sözlük platformlarında 
sitenizin linkinin geçmesi her zaman sitenizin lehine olacaktır. Bu tarz sitelerde 
yazar hesabınız varsa ara ara kendi sitenizin linklerini ilgili başlıklarda 
paylaşabilirsiniz. Eğer bu sitelerde hesabınız yoksa webmaster forumlarında bu 
işi yapan kişilerden sözlük paketleri satın alabilirsiniz. İşlem ücereti genelde 20-
30 lira arasında değişmektedir.
SEO Paketleri
Eğer yukarıda anlattıklarımı yapmaya zamanınız yoksa internetten 
hazır backlink paketleri satın alabilirsiniz. Fakat bu paketleri seçerken bazı 
şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yazının başında da anlattığım gibi doğal 
olmayan yöntemlerden uzak durun. Sosyal medya çalışmaları her zaman 
faydalıdır, bu yüzden sosyal medya çalışmalarına ağırlık vermenizi öneririm.

• Facebook0
acklink webmasterlar için çok önemli bir olgudur. Bir webmaster iseniz ve 
kaliteli bir siteniz varsa backlink yapmalısınız.  Sizlere bir çok forum sitesinin 
site tanıtım kısımlarını yazdık. Sıra sıra sitenizi tanıtmaya 
başlamalısınız. Seo İngilizcede “Search Engine Optimization” kelimelerinin 
kısaltması olarak kullanılır. İngilizcedeki “Search Engine Optimization” 
kelimelerinin Türkçedeki karşılığı arama motoru optimizasyonudur. Search 
engine optimization genel anlam olarak arama motorlarında yer alan web 
sitelerinin veya her türlü sayfanın hangi kriterlere dayanarak üst sıralara 
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çıkacağını belirlemeye yönelik uygulanan yöntemleri içine alan bir 
uygulamadır.
Arama motoru optimizasyonunun genel amacı üst sıralara taşınmak yani daha 
fazla kitleye ulaşabilmektir. Google’da bütün web siteleri üst sıralara 
yükselebilmek için bir yarış halindedir. Çünkü arama motorlarında yükselmek 
demek daha çok insana ulaşabilmek demektir. Seo sitelerin doğal yollarla 
ulaşamayacakları popülerliğe doğal olmayan fakat doğal gibi görünen yollarla 
ulaşmak için uygulanan yöntemler bütünüdür.
http://forum.webmaster.gen.tr/index.php?board=6.0
http://www.uzmanweb.net/forum/site_tanitimlari_ve_site_analizi-b22.0/
http://forum.opencart-tr.com/forum-6-page-1.html
http://www.mydesign.gen.tr/myforum/forum_topics.asp?FID=12
http://www.googleyardim.net/Forum-Web-Site-Tanıtımları.html
http://www.fmgraphics.net/forum/site-tanitim/
http://www.ircdunyasi.net/web-site-tanitimi/
http://sinop.forumdizini.net/f55-web-site-tantm
http://www.wmaraclari.com/forum/forum-basliklar.php?u=1&fid=1531
http://bedava.forumdizini.org/c2-site-tantm-bolumu
http://forum.linuxmint.org.tr/index.php/board,65.0.html?
PHPSESSID=8acdf4c78490ed18d3245c80b665ec4a
http://www.webforumlari.net/site-tanitim/
http://www.internetten-para-kazanma.org/forum/site-tanitim-b16.0/
http://www.ozgurlukatesi.net/site-tanitim/
http://www.ircforumlari.net/web-site-tanitimi/
http://www.webmaster.com.tr/web-site-tanitimi/
http://www.gruptr.com/forum/forumdisplay.php?f=194
http://www.wmsitesi.com/web-site-tanitim-b253.0/
http://www.mybbtema.net/forum-site-tanitimi
http://www.gelirkapisi.com/yeni-siteler/site-tanitim-kurali/
http://forum.turkishost.com/site-tanitimi/
http://forumkanka.com/Forum-Site-Tanitim-114.html
http://www.ircforumlari.biz/site-tanitim/
http://www.hibeuzmani.com/f112-site-tanitim.html
http://www.ircmekan.net/site-tanitimi/
http://www.ircstar.net/web-site-tanitimi/
http://www.bilgineferi.com/forum/forum_topics.asp?FID=80
http://www.cennetyolculari.net/site-tanitimi/
http://www.lanetforum.com/forum-sitenizi-tanitin
http://wmturkey.net/site-tanitim/
http://forum.ubuntu-tr.net/index.php?board=148.0
http://www.vbulletindestek.org/site-tanitimlari/
http://www.ircarsiv.net/site-tanitimi/



http://www.yazilisorulari.org/site-tanitim/
http://www.fuub.net/yeni-websitelerinden-haberler-65/
http://www.forumseker.com/web-site-tanitim-bolumu/
http://forum.sanalcephe.org/site-tanitimi/
http://www.nurudilara.com/forumdisp...b2af235791?
http://www.olaay.net/forumdisplay.php?fid=148&page=42
http://www.lockerzturkiye.com/s-k-kullan-f79.html
http://soccercenter.net/forum/site-tanitimi_140
http://www.irckolik.net/site-tanitimi/
http://www.forumyek.net/forumdisplay.php?142-Sitenizi-Tan%FDt%FDn
http://www.deathmelancholy.net/index.php?
PHPSESSID=b5c2d61a4f338fb11b12d0e51ad4447b&board=120.0
http://www.devrimforum.com/forumdisplay.php?f=99
http://www.webmastergenel.com/site-ekle-f77.html
http://www.sivastuning.com/forumdisplay.php/41-Site-Tanıtımı
http://www.sosyalistforum.net/site-tanitimi/
http://www.irchelper.net/site-tanytym-f-89.html
http://www.forumdejavu.com/forumdisplay.php?fid=63
http://www.sohbetmetro.com/forum/web-sitenizi-tanitin/
http://www.ircgundem.com/web-site-tanitimi/
http://www.vb-tr.com/site-tanitimi-ve-duyurulari/
http://balgibi.net/web-site-tanitimi-f106.html?
http://www.3dimparatorlugu.com/index.php?
PHPSESSID=9afb1aa6860978f6bcc32f12342360b7&board=90.0
http://www.bilgisaymaz.net/f149-site-tanytym-bolumu
http://www.fikirle.com/forum/index.php?
PHPSESSID=e6b757f795842d7640dcd2c963811591&board=130.0
http://www.elektroforum.org/site-tanitimi/
http://forum.bilisimruzgari.com/index.php?board=22.0
http://yagmurgulleri.com/forumdisplay.php?f=157
http://www.keyifliiforum.com/forumdisplay.php?fid=163
http://www.ircortam.net/site-tanitimi/
http://www.eyardim.com/forumdisplay.php?f=71
http://www.paracash.net/forum/index.php?board=15.0
http://www.websss.com/forumdisplay.php?fid=98&page=1
http://www.islamforumu.net/forums/site-tanıtımları.129/
http://www.trabzonforum.com/index.php?board=156.0
http://www.sukutforum.net/f44-site-tantm
http://www.risaleforum.net/bilgisayar-ve-teknoloji-ve-internet/webmaster-
dunyasi/site-tanitimi/
http://www.mp3portali.net/web-site-tanitimi-f168.html
http://forumil.com/forum/forum-site-tanitimi



http://www.hidden-sabotage.com/site-tanitim-bolumu/
http://www.lidersanal.com/forumdisplay.php?f=169
http://www.hazirflash.com/forumdisplay.php?f=33
http://www.teknikportal.com/site-tanitimlari-b190.0/
http://www.ircask.org/forum/forumdisplay.php?f=10
http://www.webmasterturk.com/yeni-acilan-siteler-sitelerden-haberler-
duyurular/
http://www.atlaswebtasarim.com/forum/forum_topics.asp?FID=32
http://www.ircforumda.net/web-site-tanitimi/
http://www.oyunsiteniz.com/forum/index.php?board=953.0
http://www.frmpc.com/web-tasarim-programlama/site-tanitimlari/

Kaynak Linki: https://www.sosyofikir.com/uncategorized/sitenizi-tanitacaginiz-
kaliteli-10larca-forum-sitesi.html 

Backlink denilince kaliteli mi? Öylesine mi alınan bir backlink mi? 
sorunsallarını yaşadığınızı duyar gibiyim.  Geri bağlantılar dediğimiz link 
inşaasında arama motorları bağlamında iyi bir etki istiyorsanız kaliteli backlink 
bulmak sizi iyi bir noktaya taşıyabilir. Ancak kaliteli backlinkin de kalitelisi 
vardır. Bunu unutmayın bu durumda edu backlinkler devreye giriyor. Edu 
backlink demek otorite demek çünkü düşününki tüm üniversite siteleri edu 
olarak internet aleminde boy gösteriyor. Edu backlink alabilmek, ilgili 
üniversitenin internet adresinin sitenizi kaynak göstermesi anlamına geliyor 
google ve diğer arama motorlarının gözünde. 25 + sitenin yer aldığı dev edu 
backlinkleri eklemek çok kolaydır?
Daha öncede 2019 yılında yazdığımız kaliteli backlink nasıl alınır? 
konusunda anlattığımız gibi ve ayrıca 2020 dev güncel backlink 
siteleri konumuzda da belirttiğimiz gibi ciddi ilerleme sağlamak için her 
bir siteyi özenle inceleyin ve backlinklerinizi ekleyin bu üç konu sizi bu 
konuda bir yerlere getirecektir. Buna emin olabilirsiniz.

Nasıl Eklenecek?

Öncelikle ilgili sitenin sign up yani üye ol sayfasına tıklayın ve bir kullanıcı adı 
ile kayır olun. İşte şimdi bu işi başardınız. Bu iş için tonlarca para dökmeye ne 
gerek var?  Sonrasında da makalelerin yoruma açık kısımlarına sitenizin 
backlinklerini ekleyebilirsiniz.

Dikkatli olmanız gereken bir nokta

Dikkatli olmak lazım bu backlink işinde spam görülebilirsiniz. Bu yüzden konu 
ile ilgili bir kaç kelime yazıp onun üzerine işte bende yazı yazıyorum dedikten 
sonra sitenizi eklerseniz yorumunuzun onaylanması kolaylaşacaktır.
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2020 Edu Backlink Listesi

https://ualr.edu/photography/2015/11/24/hello-world/

https://blogs.miamioh.edu/aaa201d/2016/12/the-real-secret-to-asian-american-
success-was-not-education/

https://www.webwiki.com/essaywriting.education

http://blogs.cimav.edu.mx/manuel.roman/blog/show/BIENVENIDOS

http://oiss.sa.ucsb.edu/alerts/immigration-alerts-and-
updates/faq_ucemployees/lists/FAQ-Federal-Immigration/what-should-i-do-if-
a-federal-immigration-enforcement- memur-hediyeler-me-ile-emri

https://marketingfarmaceutico.bsm.upf.edu/beyond-the-pill/

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-
source/utilities/spill-response/spillresponse-052

http://oiss.sa.ucsb.edu/alerts/immigration-alerts-and-
updates/faq_ucemployees/lists/FAQ-Federal-Immigration/what-should-i-do-if-
a-federal-immigration-enforcement- memur-hediyeler-me-ile-emri

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-
source/utilities/spill-response/spillresponse-052

http://blog.nus.edu.sg/pc1221sem20910/2010/02/20/rotating-wheel/comment-
page-3/#comment-2219

http://elconcept.uoc.edu/2009/09/elearning-definition-project-begins.html

http://blogs.stlawu.edu/jbpcultureandmedia/2013/10/14/blog-entry-6-the-
obama-administration-and-the-press/comment-page-1882/?
unapproved=197830&moderation-hash=d87709fd1db4bb00cd64c3c13efbe29d
# comment-197830

http://newsservice.gordon.edu/2014/02/civil-rights-film-series-launches-at-
ssu.html

http://blog.nus.edu.sg/pc1221sem20910/2010/02/20/crash-cushions/comment-
page-3/

https://scout.wisc.edu/Weblog/20110608?page=2#comment-814

https://diva.sfsu.edu/blog/04-20-2011/diva-downtime



https://engine.um.edu.my/mobile/news_UM_iframe/2017/07/19/um-nus-inter-
university-tunku-chancellor-golf-tournament-2017

http://blogs.stlawu.edu/jbpcultureandmedia/2013/12/02/blog-entry-11-the-nfl-
and-player-concussion/comment-page-2629/#comment-200857

https://blogs.yu.edu/news-and-views/2017/11/07/alfred-and-evelyn-h-solomon-
rare-book-room-formally-dedicated/

http://events.lls.edu/event/volunteer_and_help_feed_the_homeless#.XMPl-
OgzbIU

http://events.tri-c.edu/event/first_tech_challenge_-_robotics_tournament

http://worldview.edgecombe.edu/2013/06/day-six-bosnia-herzegovina.html

http://newsservice.gordon.edu/2014/03/new-beverly-indoor-playground-
offers.html

http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=150789

http://sites.gsu.edu/mdoctor1/2014/03/20/blog-3-aca-march-20/comment-page-
331/

https://webdev2.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/production/solar-
farms/images/default-source/utilities/solar-farm-aerials/phantom-006

http://www.gulfstreampark.com/home/live-races-casinos-shops-and-
restaurants-all-in-one-place-couldn’t-ask-for-more-

http://strategicplanning.dartmouth.edu/working-groups/graduate-education-for-
the-future/question-11

Kaynak Linki : https://www.sosyofikir.com/backlink/2020-guncel-edu-
backlink-listesi.html 

ink inşaası yani backlink bir sanattır. Bu işi abartılı bir şekilde yapmaya 
kalktığınızda keşke hiç yapmasaydım demek zorunda kalabilirsiniz. Hatta 
birçok rakibinizin bir tane bile backlink almadan, Google arama sonuçlarında 
sizi geçmesi sinirinizi bozacağı gibi SEOya olan inancınızı da yitirmenize 
neden olabilir.

Backlink yani güzel Türkçe karşılığı ile Link inşası gerçek anlamda bir sanat 
değeri taşıyor şu geçtiğimiz son güncellemelerden sonra. Bu işi çok faza 
abartarak yaparsanız emin olun bunun sonunda, bu işe bulaşmamayı 
düşünürdünüz. Aslında her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi yanlış alınan 
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backlinkler’de rakip sitelerin sıralamada önünüze geçmesine neden olabilir. 
Örneğin siz 100 tane backlink almışsınızdır ancak sizden çok daha az backlink 
alana veya hiç backlink almayan siteler sizin önünüzde yer alabilir google 
arama sonuçlarında.

İşte bu noktada kaliteli backlink almanın önemi her türlü sizi çok iyi bir 
seviyeye getiriyor. İnternet aleminde iyi bir yer mi kazanmak istiyorsunuz? O 
zaman sizler için hazırladığımız bu dev arşivlik makaleyi göz önünde 
bulundurun, ve kolay bir şekilde stabil yükselme sağlayın. Google sizi 
tartmasın, siz onu tartın ve hangi kelimede nereye gelmek istiyorsanız hayal 
edin ve o kelimelere backlinkinizi verin. İşte bu kadar, bu işi başardınız.

Peki en iyi backlink alabileceğiniz kaynaklar neler?

Link Alabileceğiniz Ücretsiz Backlink Siteleri Listesi
İçerik Kaynağı

• Link Alabileceğiniz Ücretsiz Backlink Siteleri Listesi

• Bir üyelik alıp backlink alabileceğiniz siteler

• Dofollow Premium Profil Backlink Kanyakları

• Soru Cevap Siteleri Backlink Kaynakları

• Link Kısaltma Siteleri Backlink Kaynakları

• Ücretsiz İmleme Siteleri ile de Backlink Kazanmak Artık Bu Kadar Kolay

• Whois Backlink alabileceğiniz siteler ;

• Ücretsiz Backlink Listesi olarak dev bir arşiv sizi karşılıyor olacak.

•Facebook
•Twitter
•Instagram
•LinkedIn
•YouTube
•Medium
•Scoop
•WordPress
•Flipboard
•SoundCloud
•About.Me
•Diigo
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•Tumblr
•Pinterest
•Flickr
•Scoop
•Plurk
•Twitch
•Steam
•LiveJournal
•Reddit
•Quup
•Folkd
•GitHub
•Behance

Bir üyelik alıp backlink alabileceğiniz siteler
 

1.amazon.com
2.academia.edu
3.trello.com
4.medium.com
5.onedio.com
6.wordpress.com
7.github.com
8.linkedin.com
9.gust.com
10.behance.net
11.wix.com
12.blogger.com
13.vimeo.com
14.pinterest.com
15.myspace.com
16.8tracks.com
17.about.me
18.flickr.com
19.evernote.com
20.visual.ly
Hazırlamış Veya Düzenlemiş Olduğunuz Dökümanları Paylaşarak Backlink 
Alabileceğiniz Siteler

Peki nasıl ? Sitenizde yazdığınız içerikleri bir döküman haline getirebilir ve .pdf
formatında bu sitelerde paylaşabilirsiniz. Bu sayede sitenize doğal yolla bir 



backlink almış olacaksınız. Bu sitelerden backlink almak sizi ciddi şekilde 
olumlu yönde etkileyecektir.

1.isssue.com
2.scribd.com
3.slideshare.com
4.box.net
5.docstoc.com
6.calameo.com
7.zoho.com/docs
8.goodreads.com
9.dropbox.com
Görseller Paylaşarak da Backlink Alabilirsiniz

1.instagram.com
2.facebook.com
3.imgur.com
4.photobucket.com
5.flickr.com
6.pinterest.com
7.tinypic.com
8.imageshack.com
9.deviantart.com
10.shutterfly.com
Dofollow Premium Profil Backlink Kanyakları

Yapmanız gereken bu sitelere kaydolduktan sonra profilinize web sitenizin url 
sini eklemek.

•https://social.microsoft.com/Forums/tr-TR/home
•https://kdp.amazon.com/community/profile.jspa
•http://www.yemle.com
•https://www.deviantart.com
•https://www.buzzsprout.com
•https://www.intensedebate.com
•https://itsmyurls.com
•http://www.midomi.com
•http://rhizome.org
•https://www.referralkey.com
•http://www.oyyla.com

http://www.oyyla.com/
https://www.referralkey.com/
http://rhizome.org/
http://www.midomi.com/
https://itsmyurls.com/
https://www.intensedebate.com/
https://www.buzzsprout.com/
https://www.deviantart.com/
http://www.yemle.com/
https://kdp.amazon.com/community/profile.jspa
https://social.microsoft.com/Forums/tr-TR/home


Soru Cevap Siteleri Backlink Kaynakları

Aynı şekilde bu sitelerede kayıt olduktan sonra profilinize web sitenizin url sini 
ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda sitenizi tanıtan bir tanıtım yazısı paylaşıp 
belirlediğiniz bir anahtar kelimeyle sitenize link verebilirsiniz.

•http://enterprisedt.com/questions/
•http://www.motorlutasitlarvergisi.com
•http://meta.question2answer.info/
•https://redbus2us.com/qa/
•http://www.question2answer.org/qa/
•https://ask.zeroengine.io/
•https://www.i-attend.com/qa/
•http://www.reactable.com/devel/reactable-support/
•http://diveqa.com/
•https://leetcode.com/discuss/index.php
•http://answers.simpsonswiki.com/
•https://www7.crefisol.com/qa/index.php
•http://help.ganib.com/register?to=
•http://www.pinfaq.com/register
•https://www.i-attend.com/qa/?qa=register
•http://www.ohowdoi.com/register
•http://questions.x-plane.com/register?to=user/RA
•http://legalmapmaker.com/questions/register?to=
•https://www.parcelbound.com/forum/re…?to=unanswered
•https://support.realmotion.com/register
•http://yed.yworks.com/support/qa/register
•http://studentdds.com/?qa=register&to=
•https://answers.cartrover.com/register?to=
•https://redbus2us.com/qa/register?to=user/Susana
•https://takipcinsta.com/soru/index.p…r&to=index.php
•https://www.netscalerkb.com/register
•https://www.azponds.com/qa/index.php?qa=register&to=index.php?
qa=26&qa_1=pond master-pump-question
•http://funforlearn.com/index.php?qa=…r&to=index.php
•http://wiki.gemini-2.com/index.php/register?to=
Link Kısaltma Siteleri Backlink Kaynakları

Site url nizi kısaltarak backlink alabileceğiniz kaynaklar. Bu backlinklerden 
oldukça yüksek fayda göreceksiniz.

•apocalx.fr
•0.mk

http://wiki.gemini-2.com/index.php/register?to=
http://funforlearn.com/index.php?qa=register&to=index.php
https://www.azponds.com/qa/index.php?qa=register&to=index.php%3Fqa%3D26%26qa_1%3Dpondmaster-pump-question
https://www.azponds.com/qa/index.php?qa=register&to=index.php%3Fqa%3D26%26qa_1%3Dpondmaster-pump-question
https://www.netscalerkb.com/register
https://takipcinsta.com/soru/index.php?qa=register&to=index.php
https://redbus2us.com/qa/register?to=user%2FSusana
https://answers.cartrover.com/register?to=
http://studentdds.com/?qa=register&to=
http://yed.yworks.com/support/qa/register
https://support.realmotion.com/register
https://www.parcelbound.com/forum/register?to=unanswered
http://legalmapmaker.com/questions/register?to=
http://questions.x-plane.com/register?to=user%2FRA
http://www.ohowdoi.com/register
https://www.i-attend.com/qa/?qa=register
http://www.pinfaq.com/register
http://help.ganib.com/register?to=
https://www7.crefisol.com/qa/index.php
http://answers.simpsonswiki.com/
https://leetcode.com/discuss/index.php
http://diveqa.com/
http://www.reactable.com/devel/reactable-support/
https://www.i-attend.com/qa/
https://ask.zeroengine.io/
http://www.question2answer.org/qa/
https://redbus2us.com/qa/
http://meta.question2answer.info/
http://www.motorlutasitlarvergisi.com/
http://enterprisedt.com/questions/


•00l.com
•0l.ro
•0rz.tw
•0xf.ch
•1url.com
•2.gp
•2tu.us
•2u.lc
•7.ly
•888.hn
•alink.to
•alturl.com
•alumnice.co
•aty.se
•b23.ru
•b54.in
•bc.vc
•bizz.cc
•capture.in
•chilp.it
•cli.gs
•crum.bs
•curt.cc
•cut.by
•darturl.com
•derp.co.uk
•dfl8.me
•dft.ba
•di.gd
•doiop.com
•dok.do
•du.cx
•durl.me
•elpais.com
•etdurl.com
•fb.rgk.ro
•fff.to
•fi.gd



•firsturl.de
•flq.us
•flx.im
•fnote.it
•fwdurl.net
•gg.gg
•gho.co
•go.ly
•goclick.at
•goclick.ly
•golink.to
•golook.at
•gopoco.us
•gri.bz
•hex.io
•ick.li
•is.gd
•ityb.it
•ixr.be
•jam2.me
•jat.me
•jewi.sh
•jmb.tw
•joi.nu
•k.af
•liip.to
•linkbun.ch
•linkee.com
•linkshrink.com
•ln-s.net
•lxcurl.com
•mcaf.ee
•mehost.info
•merky.de
•metamark.net
•migmig.ir
•migre.me
•miniurl.com



•minu.me
•moourl.com
•mrte.ch
•mut.la
•mylink.to
•nutshellurl.com
•nw.fi
•nwspprs.com
•nxy.in
•ourls.com
•ovr.me
•p.tl
•past.is
•pro-epic.net
•ptiturl.com
•qlnk.net
•qr.cx
•qr.net
•redir.ec
•reducelnk.com
•safe.mn
•shorl.com
•short.ie
•shorturl.com
•shr.tn
Ücretsiz İmleme Siteleri ile de Backlink Kazanmak Artık Bu Kadar Kolay

Aşağıdaki sitelere ücretsiz olarak üye olup site yazacağınız kısa açıklama ile 
birlikte sitenizi ekleyip backlink sahibi olabilirsiniz.

•http://scrapbookmarketing.com
•http://prbookmarkingwebsites.com
•http://bookmarkease.com
•http://socialmediainuk.com
•http://dirstop.com
•http://bnewsworld.com
•http://greatbookmarklist.com
•http://travelbookmarklist.com
•http://chapterbookmarkers.com
•http://otaku-bookmark.com



•http://bookmark-dofollow.com/
•http://bookmark-template.com
•http://wksyll.com
•http://komoix.com
•http://opensocialfactory.com
•http://ztndz.com
•http://clearnewsdirect.com
•http://gigasocials.com
•http://smithcreeknews.com
•http://blzjc.com
•http://reroff.com
•http://wghpp.com
•http://art-social.net
•http://thesocialwarrior.com
•http://gorillasocialwork.com
•http://socialhoe.com
•http://socialmediastore.net
•http://getsocialpr.com
•http://socialsit
Whois Backlink alabileceğiniz siteler ;

 

1.http://www.freebacklinkcreator.com/
2.http://www.china-printing.org/free-backlinks.php
3.http://www.webmasterdeck.com/tools/wsbacklinker/
4.http://www.pingsubmit.com/auto-backlink/
5.http://www.multi-ping.com/free-backlinks.php
6.http://www.imtalk.org/cmps_index.php…site-Submitter
Kaliteli backlink almak ile ilgili 2019 listemize göz atmak 
için burayı tıklayabilirsiniz. Bu yazıda da

Ücretsiz Backlink Listesi olarak dev bir arşiv sizi karşılıyor olacak.

https://www.sosyofikir.com/internet/kaliteli-backlink-almak-ve-googleda-yukselmek-2019-tum-liste.html
https://www.sosyofikir.com/internet/kaliteli-backlink-almak-ve-googleda-yukselmek-2019-tum-liste.html
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