
Search Engıne optımızatıon – seo
Arama motoru optİMİZASYONU

Sunumu
______________________________

Utkan CaN



SEO – ANAHTAR KELİMELER
● Google arama sonuçlarında organik trafik kazanmanın en 

önemli yolu doğru anahtar kelimeleri seçerek çalışmalara 
başlamaktır.

● Trafik kazanmak adına sitemize uygun daha niche ve 
spesifik anahtar kelimelere öncelik verilmesi önerilir. Burada 
1-2 kelimeden oluşan genel kısa kuyruklu anahtar kelimeler 
yerine uzun kuyruklu anahtar kelimeler tercih etmek bir 
takım ek avantajlar sağlayabilir.

● Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, ziyaretçilerin bir satın alma 
noktasına yaklaştıklarında veya sesli aramayı 
kullandıklarında kullanmaları daha muhtemel olan daha 
uzun ve daha spesifik anahtar kelime öbekleridir. Uzun 
kuyruklu anahtar kelimelerin çoğu, kısa veya "ana" anahtar 
kelimelere göre daha düşük arama hacmine sahiptir. İlk 
başta biraz sezgiseldirler, ancak nasıl kullanılacaklarını 
bilirseniz son derece değerli olabilirler.



SEO – uzun kuyruklu kelimeler



OCAK 2010'DAN TEMMUZ 2022'YE KADAR ÖNDE GELEN ARAMA 
MOTORLARININ DÜNYA ÇAPINDAKİ MASAÜSTÜ PAZAR PAYI

Kaynak: GlobalData



https://trends.google.com

- Belirli tarihlere göre arama yapılabilir,

- Ülkelere göre arama yapılabilir,

- Kategorilere göre arama yapılabilir:

Alışveriş, bilim, eğitim, finans, haber, sağlık, 

seyehat, spor…

- Arama Kaynakları: 

Google Web Arama, Görsel Arama, Haber 

Arama, Alışveriş, Youtube Arama

Google Trends, arama kelimelerinin ne sıklıkla aratıldığını gösteren ücretsiz bir Google servisidir. Gün içindeki popüler aramaları görebileceğiniz
gibi, istediğiniz anahtar kelimeleri aratarak tarih aralığına göre hangi dönemlerde daha çok aratıldığını da istatistiksel olarak görebilirsiniz.



GOOGLE ADS - ARAMA HACMİ ARACI

● Ürün veya hizmetlerinizle alakalı 
kelimeleri veya kelime öbeklerini arayın. 
Anahtar kelime araştırma aracı size en 
alakalı anahtar kelimeleri bulmanıza 
yardımcı olur.

● Anahtar kelimelerin aylık hacimlerini 
öğrenmenizi sağlayarak en doğru 
kelimeleri hedeflemenize yardımcı olur.

● Ücretsiz Ads hesaplarında tahmini veri 
sunarken Aktif Ads hesaplarında tam 
anahtar kelime hacim değeri sunar.



GOOGLE ADS - ARAMA HACMİ ARACI



TEPESEO – ANAHTAR KELİME PLANLAYICI

tepeseo.com/anahtar-kelime-planlayici/



TEPESEO - Google sıra bulucu

tepeseo.com/google-siralama-bulucu/



Seo – İÇERİK KONTROLÜ VE ÖZGÜNLÜK

● Geçtiğimiz birkaç yıl içinde tüm web'de içerik 
patlaması yaşandı. Çoğu işletme bu yarışa ayak 
uydurmanın yanında, sadece yarışa dahil olmak için 
mücadele ediyor.

● Ne yazık ki, içeriğe yönelik sürekli artan talepler her 
zaman arama motorlarının (ve kullanıcıların) aradığı 
orijinal kaliteyle sonuçlanmıyor. Başka web 
sitelerinin içeriklerini kullanırsanız, kendi SEO'nuzu 
batırabilirsiniz. Bu nedenle SEO için içerik 
oluşturmaya çalışırken benzersiz içerik 
oluşturmalısınız.

● Oluşturduğunuz içeriklerin özgünlüğünü kontrol 
etmek için copyscape gibi araçları kullanabilirsiniz.



Seo - copyscape

● Copyscape, sitenizi çevrimiçi özgünlük 
ve kopya içerik tehditlerine karşı 
korumanıza yardımcı olur. Ücretsiz 
Copyscape hizmeti, kolayca özgünlük 
araması yapmanıza ve içerik hırsızlığı 
örneklerini belirlemenize olanak 
tanıyarak çevrimiçi telif hakkı koruması 
sağlar.

● Bu sayede oluşturduğunuz içeriklerin 
özgünlüğünü kontrol ederek içerik 
planlamanızda en optimal performansı 
sağlayabilirsiniz.



Seo – SİTE HARİTASI

● Site haritası; sitenizdeki sayfalar, videolar, diğer 
dosyalar ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgi 
sağladığınız bir dosyadır.

● Google gibi arama motorları, sitenizi daha verimli bir 
şekilde taramak için bu dosyayı okur. Site haritası, 
sitenizde önemli olduğunu düşündüğünüz sayfaları 
ve dosyaları Google'a bildirir.

● Ayrıca bu dosyalar hakkında değerli bilgiler sağlar. 
Örneğin, sayfanın en son ne zaman güncellendiği ve 
sayfanın alternatif dil sürümleri gibi bilgileri verir.

● Video, resim ve haber içeriği de dahil olmak üzere 
sayfalarınızdaki özel içerik türleriyle ilgili bilgileri 
sağlamak için site haritası kullanabilirsiniz.



Seo – ssl SERTİFİKASININ ÖNEMİ



SEO – SİTE HIZI & PAGESPEED

● PageSpeed Insights, Google'ın bir sayfanın mobil ve masaüstü cihazlardaki yükleme hızını ve davranışını 

değerlendiren ve sonuçlara bağlı olarak iyileştirme için somut öneriler sunan bir aracıdır.

Google PageSpeed Insights neyi ölçer?

● PageSpeed Insights, saha verilerini, yani Google'ın Chrome Kullanıcı Deneyimi Raporu (kısaltılmış CrUX) 

tarafından toplanan verileri, Lighthouse tarafından toplanan bir sayfa hakkındaki laboratuvar verileriyle 

birleştirir. Mobil ve masaüstü görünümler için sonuçlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

● Google değerlendirmeyi gerçekleştirir gerçekleştirmez, PageSpeed puanı 0 ila 100 arasında bir ölçekte 

görüntülenir. Bu, sayfanızın performansı hakkında kabaca bir değerlendirme yapmanıza yardımcı 

olacaktır. Bu performans değeri, farklı metriklerin ağırlıklı bir ortalamasıdır. Bu, daha ağırlıklı ölçümlerin 

genel derecelendirme üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir.



GOOGLE ANALYTICS
Websiteniz ile müşterilerin ilgisini çekip çekmediğini anlamak zorlu bir görev olabilir. Google Analytics, web sitenizi ziyaret

eden insanlar ile onların web sitenizle etkileşime geçiş biçimine dair her tür bilgiyi takip ve kayıt eden güçlü ve ücretsiz bir
üründür. Google Analytics ile;

● Web sitenizde anlık olarak kaç ziyaretçi olduğunu,

● Ziyaretçilerinizin web sitenizde ne kadar vakit geçirdiklerini,

● Coğrafi bilgilerini (Dil, ülke ve şehir olarak)

● Demografik bilgilerini (yaş aralığı ve cinsiyet)

● İlgi alanlarını

● En çok hangi sayfaları ziyaret ettiklerini,

● Web sitenize hangi kanaldan ulaştıklarını,
● Web sitenizin hangi bölümlerine tıkladıklarını,

● Web sitenizde en çok hangi sayfa rotalarını izlediklerini,

● Web sitenizi hangi cihazlarla ziyaret ettiklerini öğrenebilirsiniz.
Google Analytics verilerini kullanarak web sitenizin yapısı ve internetteki varlığınızla ilgili daha akılcı kararlar verebilirsiniz. 
Örneğin en popüler sayfaları daha kolay ziyaret edilebilir hale getirmek için web sitenizin tasarımını değiştirebilirsiniz. Ya
da trafiğin sosyal medya hesabınızdaki gönderilerden geldiğini fark ederek o platformda daha çok gönderi
yayınlayabilirsiniz.

Verilerinizi belli bir gün, hafta, ay ya da belirlediğiniz bir zaman dilimine göre de sıralayabilirsiniz. Böylece web sitenizin
performansını zamana göre ölçer, pazarlama stratejilerinizde yaptığınız değişikliklerin istediğiniz sonuçları getirip
getirmediğini görürsünüz.



GOOGLE ANALYTICS EDİNME ARACI



GOOGLE search console

● Google Search Console, Google 
tarafından sunulan ve Google Arama 
sonuçlarında sitenizin nasıl yer aldığını 
izlemenize, yönetmenize ve sorunları 
gidermenize yardımcı olan ücretsiz bir 
hizmettir.

● Google Arama sonuçlarına eklenmek 
için Search Console'a kaydolmanız 
gerekmez, ancak Search Console, 
Google'ın sitenizi nasıl gördüğünü 
anlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı 
olur.



GOOGLE search console

Search Console, aşağıdaki işlemler için araçlar ve raporlar sunar:

● Google’ın sitenizi bulabildiğini ve tarayabildiğini onaylama.

● Dizine ekleme sorunlarını düzeltme ve yeni veya güncellenmiş içeriğin yeniden dizine eklenmesini 
isteme.

● Siteniz için Google Arama trafik verilerini görüntüleme: sitenizin Google Arama'da görünme sıklığı, 
sitenizin gösterilmesini sağlayan arama sorguları, arama yapanların bu sorgular için ne sıklıkta tıklama 
yaptıkları ve daha fazlası.

● Sitenizi, site haritanızı dizine ekleme, spam veya başka sorunlarla karşılaştığında uyarılar sunma.

● Web sitenize hangi sitelerin bağlantı verdiğini gösterme.

● AMP, mobil kullanılabilirlik ve diğer Arama özellikleriyle ilgili sorunları giderme.



GOOGLE search console performans raporu



Google Ads

* Google Ads, Google'ın çevrimiçi reklamcılık aracıdır.

* 2000 Yılında Google AdWords adıyla piyasaya sürülmüştür.

* 2018 Yılında Google Ads olarak yeniden markalaştırılmıştır.

* İşletmelerin, istenen kitlelere ulaşmak için arama motorlarında ve diğer ortak

platformlarda reklam göstermesine yardımcı olur.

* Web siteniz Google'da ilk sayfada çıkmıyor olsa bile Google Ads sayesinde sitenizi

bir numaraya getirebilirsiniz.



Google Ads İstatİstİKLERİ

Sadece Haziran 2022'de Google'ın toplam ziyareti 85,2 milyardı. (Benzerweb)

Dünya çapında Google, arama motoru pazar payının yaklaşık %92'sini kontrol ediyor. (HubSpot)

Google'da her saniye 60.000'den fazla arama sorgusu girilir. Böylece günlük 5,6 milyar arama 
giriliyor. Buna göre 2 trilyon civarında arama yapılıyor. (Hubspot)

Küresel trafiğin yaklaşık %58,99'u mobil cihazlardan oluşturuluyor. 

Toplamda yaklaşık 190 Google arama motoru var.



Google Ads İstatİstİKLERİ

Reklamlar sayesinde marka bilinirliği büyük ölçüde artar.

Kullanıcıların %46'sı Google'da ilk üç ücretli reklamı tıklıyor. (Webfx)

Tüketicilerin %90'ı reklamların satın alma kararlarını etkilediğini kabul etti. (Clutch.co)

Kullanıcıların %43'ü reklamı gördükten sonra bir ürün satın aldı. (Clutch.co)

Kullanıcıların %50'si organik sonuçlar ile Google Ads arasındaki farkı anlayamıyor.



@tepeseofirmasi

İLETİŞİM
BİZE ULAŞMAK İÇİN:

utkan@tepeseo.com

merhaba@tepeseo.com

tepeseo.com/iletisim

@tepe-seo @tepeseo

TEPESEO Dijital Pazarlama

tepeseo.com/sunumlar

0850 308 60 72
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