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Arama motorlarında rakiplerinizin önüne geçmek, ön 
sıralarda yer almak istiyorsanız bu yazıyı okuyun
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Bundan 25 sene önce internette ne arama 
motoru vardı ne de web siteleri. O 
zamanlar internet üzerinde arama, FTP 

sitelerini arayan Archie ile yapılırdı. Günümüzde 
ise internet çok değişti. Şu an internet deyince 
akla hemen web geliyor. Hatta sokaktaki kişi için 
internet sadece web’den ve Google’dan ibaret. 

İnternet üzerinde 1 milyarın üzerinde web 
sitesi bulunuyor. Bu web sitelerine erişim ise 
ağırlıklı olarak arama motorları üzerinden 
gerçekleşiyor. Hatta insanların çoğu web sitesi 
adresi bile yazmaya üşeniyor, arama motoru 
üzerinden adresin bir kısmını yazarak istediği 
siteye bağlanıyor. Dünyanın en büyük arama 
motoru Google yüzde 68.1’lik bir pazar payına 
sahip ve Google üzerinde her saniyede 40 
bin üzerinde arama yapılıyor. 1998 yılında ise 
Google üzerinden bütün bir günde sadece 10 
bin arama yapılıyordu. İnternet büyüyor, arama 
motorlarının önemi artıyor.

Stanford’da doğan algoritma
Arama motorlarında sonuçlar belli bir 
algoritmaya göre listeleniyor. Google’un 
kullandığı algoritmanın adı PageRank. Bu 
algoritma 1996 yılında Google’un kurucuları 
Larry Page ve Sergey Brin tarafından Stanford 
Üniversitesi’nde geliştirildi.  PageRank, Google’a 
ait tescilli bir marka ama PageRank’ın patentini 
Stanford Üniversitesi elinde tutuyor. Stanford 
Üniversitesi bu patentin kullanım hakkını 1.8 
milyon hisse karşılığında Google’a vermişti. 
Üniversite 2005 yılında bu hisseleri 336 milyon 
dolar karşılığında sattı.  Günümüzde Google’ı 
Google yapan bu PageRank algoritmasının 
başarısı. PageRank algoritması siteleri bir 

çok farklı kritere göre puanlıyor ve sıralıyor. 
PageRank sayesinde kullanıcılara en uygun 
sonuçlar ulaştırılıyor. Google’un kullandığı bu 
gelişmiş algoritma, firmayı rakipleri arasından 
sıyırıyor. 

Arama motorlarında milyarlarca web sayfası 
bulunuyor. Bir arama binlerce farklı sonuç 
getirebiliyor. Durum böyle olunca arama 
motorlarında ön sayfalarda yer almak 
şirketler için hayati önem taşıyor. Şirketler 
Google’un PageRank algoritmasını çözmek ve 
rakiplerinin önünde yer almak için faaliyetlerde 
bulunuyorlar. Bu faaliyetler SEO - Search Engine 
Optimization - Arama Motoru Optimizasyonu 
olarak adlandırılıyor. 

Bundan 10-15 sene önce SEO adı hiç 
bilinmezken günümüzde ise SEO bir endüstri 
haline gelmiş durumda. Saniyede 4 kişi 
Google’da SEO kelimesini aratıyor. Twitter 
üzerinde her ay 248 bin adet SEO konulu Tweet 
atılıyor. SEO konulu 13 milyon üzerinde blog 
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makalesi bulunuyor ve Amazon’da 2696 adet 
SEO konulu kitap var. 
İnternette sitesi olan neredeyse her şirket  SEO 
ile ilgileniyor ve SEO için ya şirket bünyesinde 
çalışma yapıyor ya da dışarıdan hizmet satın 
alıyor.

SEO faaliyetleri sayfa üzerindeki faaliyetler ve 
sayfa dışındaki faaliyetler olarak ikiye ayrılıyor. 
Google kuralları gereği sadece sayfa üzerindeki 
SEO faaliyetlerine izin veriyor. Ama yüzbinlerce 
site diğerlerinin önüne geçmek için sayfa 
dışındaki faaliyetlerle algoritmayı kırmanın 
yollarını arıyor.

Sayfa üzerinde SEO
Sayfa üzerinde SEO faaliyetleri web sitesinin 
optimize edilerek arama sonuçlarında önde 
çıkması üzerine yapılıyor. Bu faaliyet ilk önce 
doğru alan adının seçilmesi ile başlıyor. 

Alan adı seçimi
Alan adlarının arama motorlarında önde 
çıkmada çok büyük rolü var. Sadece alan adı 
ön sırada çıkma garantisi vermese de, alan adı 

sitenin konusuyla alakalı popüler bir anahtar 
kelimeyi içeriyorsa o sitenin rakiplerine göre 
daha fazla şansı oluyor. Örneğin “business” 
kelimesini arattığınızda ilk sayfada karşımıza 
çıkan sonuçlardaki alan adlarının çoğunun 
“business” kelimesini içerdiğini görüyoruz: 
businessweek.com, businiessinsider.com, 
foxbusiness.com v.b.  Bu siteler tabii ki sadece 
alan adlarıyla orada yer almıyorlar ama alan 
adlarında anahtar kelimenin geçmesi onlara 
bir avantaj sağlıyor. Diğer taraftan alan adında 
anahtar kelime geçmese de sitelerin gücüne 
göre başlıkta anahtar kelimenin geçmesi de ön 
sırada yer almaya yetebiliyor. Örneğin business 
kelimesinin arama sonucunda ilk sırada 
wikipedia.com girişi çıkıyor. Wikipedia’nın çok 
ziyaret edilen bir site olması ve SEO anlamında 
güçlü olması domain alakasız bile olsa 
sonuçlarda ilk sırada çıkmasına olanak tanıyor.

Başlıkların önemi
Sayfa üzerinde SEO’da alan adından sonra 
önem verilmesi gereken ikinci konu sayfanın 
başlığı. Arama motorları başlığa büyük önem 
veriyor. Konu ile alakalı ve konuda çok arama 
yapılan kelimeleri içinde bulunduran bir 
başlık seçmek çok büyük önem taşıyor. Hangi 
kelimelerin daha çok arandığını bulmak içinse 
en iyi araç Google Adwords’ün Keyword Planner 
uygulaması. Adwords kullanıcılarına ücretsiz 
olarak sunulan bu araçla hangi kelimenin ne 
kadar arandığını, hangi kelimede ne kadar 
rekabet olduğunu görmek mümkün. Ayrıca 
piyasada bu servisin verilerini kullanan onlarca 
özel yazılım ve online servis de bulunuyor. 
Anahtar kelime araştırmalarında en popüler 
siteler: WordStream.com, Ubersuggest.org ve 
Wordtracker.com. 

Anahtar kelimeler
Anahtar kelimelerin önemi sadece başlık ve 
alan adı ile de sınırlı değil. Anahtar kelimelerin 
sitenin içeriğinde de bulunması gerekiyor. 
Sitenizin içeriğinde ne kadar çok popüler 
anahtar kelime bulunursa arama sonuçlarında 
yer alma şansınız o kadar artıyor. Bu yüzden 
içeriği yazarken anahtar kelimeleri her zaman 

akılda tutmak gerekiyor. İçeriğin SEO’ya ne 
kadar uygun olduğunu ve anahtar kelimelerin 
doğru kullanıp kullanılmadığını belirleyen online 
servisler bu konuda büyük kolaylık sağlıyor. 
Seositecheckup.com,  Woorank.com ve Moz.com 
bu sitelerden en popüler olanları.

Özgün içerik
Google bir web sitesini değerlendirirken bir 
çok faktörü göz önüne alıyor. Bu faktörlerden 
en önemlilerinden birisi özgün ve güncellenen 
içerik. Eğer web sitenizin Google’da yüksek 
yerlere ulaşmasını istiyorsanız içeriğiniz 
kesinlikle kopya olmamalı. İçerik üretmede en 
kolay yöntem diğer sitelerden kopyalama yapıştır 
yapmak gibi gözükebilir ama bu size yarardan 
çok zarar sağlar. Google arama motoru sitenizi 
endekslerken içeriğin daha önce internette yer 
alıp yer almadığını kontrol eder. Eğer içerik 
başka bir sitede varsa içeriği kopyalayan sitenin 
sıralaması düşer. Eğer bir site sürekli içerik 

kopyalıyorsa site Google tarafından cezalandırılır 
hatta arama sonuçlarından bile çıkartılabilir. 
O yüzden içeriğiniz her zaman özgün olmalı. 
Bir paragraf yazı bile kopya olmamalı. Ayrıca 
içeriğin düzenli olarak güncellenmesi sitelere 
arama sonuçlarında büyük artılar sağlar. Bu 
alanda site sahibi tarafından düzenli girilen 
özgün içeriğin yanında kullanıcı tarafından 
üretilen içerik de büyük önem taşır. Sitede 
forumlara ve yorumlara yer vermek her zaman 
artı değer sağlayacaktır.

Google son yıllarda multimedya içeriğine de 
önem vermeye başladı. Eğer sitenizde kendinize 
ait Youtube videoları yayınlıyorsanız, arama 
motorlarında sıra kapma yarışında avantaj 
sağlayabilirsiniz. 

Sayfa üzerinde yapılan SEO faaliyetlerinde bir 
diğer önemli konu sitenin rahatlıkla arama 
motorları tarafından endekslenebilir olması. 
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Arama motorları siteleri endekslemede gelişmiş 
teknolojilere sahipler ama bazen yeterli 
olamıyorlar. Bu yüzden sitede bozuk linkler 
bulunmamalı. Tüm sayfalara link verilmeli ve 
ayrıca bir site haritası (sitemap) oluşturulmalı. 
Site haritaları XML formatında sitelerdeki 
linklerin dizinini sergiler ve arama motorlarının 
kolayca tüm linklere ulaşmasını sağlar. Site 
haritalarını xmlsitemapgenerator.org gibi 
ücretsiz servisler kullanarak oluşturabilirsiniz.

Daha sonra bu haritanın Google tarafından 
işleme alınması için Google Webmaster Tools 
servisine ücretsiz abone olmanız gerekiyor. Bu 
serviste site haritalarını gönderebilir, sitenizin 
indekslenmesi konusunda herhangi bir sorun 
var mı görebilirsiniz. Google Webmaster 

Tools, SEO ile ilgilenen her web yöneticisinin 
kullanması gereken bir servistir.

Sayfa dışı SEO
Web siteniz ne kadar güncel, özgün ve SEO için 
optimize edilmiş olsun bu sizin ön sayfalarda 
çıkacağınızın garantisini vermez. Google’un 
web sitelerini değerlendiren PageRank 
algoritmasının temelini geri linkler (backlink) 
oluşturuyor. Basit olarak söylemek gerekirse 
bir siteye link veren siteler ne kadar çoksa 
o sitenin değeri artar. Sitelerin popüler olup 
olmadığını başkalarının onlara verdiği değer 
ve paylaşımlarla değerlendiren Google, geri 
linklere çok önem veriyor. 

Geri linkler
Mükemmel bir dünyada geri linkler tamamen 
organik bir şekilde oluşur ve sitelere başka 
siteler geri link verirler. Google algoritmasını ilk 
kez geliştirirken bu mükemmel dünyayı temel 
almıştı. Ama insanlar ne zamanlar geri linklerin 
önemini öğrenip parayla veya spam yoluyla geri 
linkler yaratmaya başladılar, işin rengi değişti. 
Google algoritmasında köklü değişikliklere gitti 
ve geri linklerin sayısı kadar, niteliği de önem 
taşımaya başladı. Yapay bir şekilde yaratılan geri 
linkler Google tarafından tespit edildi ve geri link 
satın alan siteler cezalandırıldı.

Günümüzde geri linkler hala çok büyük önem 
taşıyor. Bu noktada seçebileceğiniz iki strateji 
bulunuyor. Birinci strateji hiç risk almayıp 
herhangi bir geri link yaratma faaliyetinde 
bulunmamak. İkinci strateji ise Google’un 
hoşlanacağı tarzda geri linkler yaratmak. 
Birinci strateji en kolay olanıdır ama geri link 
yaratmazsanız, servisiniz çok popüler değilse, 
mutlaka rakiplerinizin arkasında kalırsınız. 
Çünkü organik geri linkler kolay elde edilmez. 
Organik geri link kazanmak için öncelikle 
bir şekilde diğer sitelerin sizden haberdar 
olması gerekir. Bu noktada kısır bir döngü 
içine girersiniz. Arama sonuçlarında sonlarda 
gözüktüğünüz için geri link kazanamazsınız, geri 
link kazanamadığınız için de arama sonuçlarında 
sonlarda gözükürsünüz. Elinizde ciddi reklam 
bütçeleri yoksa ve rakiplerinizin önünde 
yer almak istiyorsanız ikinci stratejiyi seçip 
Google’un istediği şekilde geri link yaratmanızı 
tavsiye ederim. Gerçi aslında Google her türlü 
yapay geri link yaratılmasına karşıdır. Bunu 
cezalandıracağını her yerde söyler ama bazı geri 
linkleri de çok sever. 

Basın bültenlerinin önemi
Basın bültenleri bunların başında gelir. İyi 
yazılmış ve iyi dağıtılmış bir basın bülteni size 
çok fazla sayıda değerli geri link kazandırabilir. 
Burada önemli olan sitenizin konusu ile ilgili, 
anahtar kelime bakından zengin, profesyonel 
ve haber değeri taşıyan bir basın bülteni 
yazmaktır. Daha sonra bu basın bültenini 

SBWire.com gibi profesyonel bir basın bülteni 
dağıtım servisi ile dağıtabilirsiniz. Ayrıca bir 
halkla ilişkiler ajansı ile çalışıp bültenlerinizin 
gazetecilere ve elektronik yayıncılara 
ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Burada yapacağınız 
harcamalar size arama motorlarında yükselme 
olarak geri dönecektir. Basın bülteniniz haber 
sitelerinde yer alır size link verilirse Google 
bunu her zaman mükafatlandırır.

Google’ın sevdiği geri linklerden diğerleri ise 
sosyal medyadan gelen geri linklerdir. Sitenizi 
Twitter’da, Facebook’ta, LinkedIN’de tanıtmak, 
Facebook’da sitenize ait bir sayfa yaratmak 
çok faydalı olacaktır. Ayrıca sitenize link veren 
Youtube videolarının da etkisi büyüktür. 

Son zamanlarda popüler olan makale paylaşım 
sitelerinin de geri link konusunda katkısı 
büyüktür. Sitenizi anlatan, servislerinizi 
tanıtan makaleler yazıp bunları Squidoo.
com, Hubpages.com gibi makale paylaşım 
sitelerinde paylaşırsanız değerli geri linkler elde 
edebilirsiniz.

Kara şapka teknikler
Basın bültenleri, sosyal medya geri linkleri, 
makaleler Google’ın sevdiği geri linklerdir. 
Bunların dışında yarattığınız geri linkler ise 
size yarar da sağlayabilir, zarar da. Kara şapka 
(blackhat) olarak adlandırılan bu geri linkler 
genelde spam teknikleri ve özel yazılımlar 
kullanarak yaratılır. Bloglarda yorum yapıp 
link yaratmak, sosyal yer imleri üzerinden link 
yaratmak, forumlarda profil sayfalarında link 
yaratmak kara şapka linklerine örneklerdir. 
Google son zamanlarda bu tarz linkleri 
cezalandırma yoluna başladı. Bir site kısa 
zamanda çok fazla geri linke sahip olursa 
otomatik olarak cezalandırılıyor ve arama 
sonuçlarında gerilerde yer alıyor. Bu yüzden 
kara şapka link tekniklerini kullanmamanızı 
tavsiye ederim.

Blog ağları
Kara şapka geri linklerin en popüler olanı 
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ise blog ağlarıdır. Sadece SEO için yaratılmış 
yüzlerce blogdan oluşan ağlar sitelere hızlı bir 
ivme kazandırabilir. Bu sistemde bir makale 
yazılır. Makalenin içeriği değiştirilerek (spin) ağ 
üzerindeki bloglarda yayınlanır. Google arama 
motoru bir anda bir çok blogta site hakkında 
yazılıp çizildiğini görünce arama sonuçlarında 
siteyi yükseltir. Bu teknik bundan 1-2 sene önce 
çok etkin bir şekilde kullanıyordu. Buradaki 
adaletsizliği gören Google blog ağlarını 
avlamaya başladı. Büyük blog ağları tespit 
edildi ve bu ağlar üzerindeki sitelerin hepsi 
cezalandırıldı. Günümüzde hala blog ağları var. 
Ama bunların çoğu yeraltına inmiş durumda. 
Bu ağlar kendilerinin reklamlarını sadece özel 
forumlarda yapıyorlar ve sadece sınırlı sayıda 
kişiye hizmet veriyorlar. Bu tarz ağlar sizi çok 
kısa bir zamanda üstlere taşıyabilir ama fark 
edildiği zaman aynı hızda gerilere düşersiniz. 
O yüzden bu tarz ağları da kullanmanızı tavsiye 
etmem. İlla kullanacaksınız farklı IP’ler üzerinde 
kendi blog ağınızı kurup, sadece kendiniz için 
kullanın derim.  Ama unutmayın kara şapka 
tekniklerinde her zaman risk vardır.

Organik trafiğin gücü
Google PageRank algoritması sadece sayfa 
içindeki içerik ve geri linklerle de sınırlı değil. 
Google aynı zamanda kendi kullanıcılarının 
hareketlerini takip edip popüler siteleri 
ödüllendiriyor. Örneğin “bilişim” kelimesi 
aratıldığı zaman kullanıcının önüne bir çok sonuç 
çıkar. Kullanıcı Türkiye Bilişim Derneği sitesine 
tıkladığı zaman bu tıklama TBD’ye bir artı puan 
yazar. Ne kadar çok kişi arama yapar ve arama 
sonucunda siteye tıklarsa, sitenin PageRank 
değeri yükselir. Kullanıcıların tercihlerini 
dikkate alan Google, arama sonuçlarında daha 
çok tercih edilen, daha çok tıklanan siteyi 
ödüllendirir. Google Algoritmasının bu özelliğini 
kullanan özel yazılımlarla kullanıcı davranışlarını 
taklit edip farklı IP’ler kullanarak sitenize trafik 
yaratabilirsiniz. Google Search Bot adı verilen bir 
yazılım bu iş için geliştirilmiş en iyi yazılımlardan 
birisi. VPN ağlarındaki IP’leri kullanan bu 
yazılım, tamamen gerçek kullanıcıymış gibi 
Google’da arama yapıyor ve istenen linke tıklıyor. 

Yazılımı 3-4 hafta kullandıktan sonra arama 
sonuçlarında belirgin iyileşmeler gözlemleniyor. 
Bu teknik geri link yaratmaktan daha güvenli 
olsa da arama sonuçlarını değiştirmeye 
yönelik her hareketin bir risk olduğunu akıldan 
çıkarmamak gerek. Yazılım hakkında daha fazla 
bilgiyi www.googlesearchbot.org/offer adresinde 
bulabilirsiniz.

SEO’nun geleceği
Önümüzdeki dönemde SEO’nun önemi daha da 
artacak. Daha şimdiden bir çok büyük şirket 
bünyesinde SEO uzmanı çalıştırmaya başladı. 
Kariyer sitelerinde bir çok SEO pozisyonu 
ilanı görmek mümkün. İnternette rekabet 
arttıkça, sitelerin sayıları arttıkça, rakiplerin 
önüne geçmek daha da önem taşıyacak. 
Önümüzdeki dönemde klasik anlamda 
geri link yaratmaya dayalı SEO anlayışının 
değişeceğini öngörüyorum. Arama motorları 
sosyal medyadan gelen sinyallere ve kullanıcı 
davranışlarına daha çok önem verecekler. 
Twitter, Facebook ve Youtube aktiviteleri 
algoritmalarda daha fazla değer taşıyacak. 
Ayrıca sitelerin yükleme hızı, kullanıcıların site 
içerinde durma süreleri, girdikleri sayfalar gibi 
bir çok etmen sayfaların derecelendirmesinde 
yer alacak. İnternette var olmak isteyen her 
şirket, her site bir şekilde SEO’ya dokunacak. 
Kiminin bilgisizlikten ve tecrübesizlikten eli 
yanacak. Kimi ise bir yükselip bir düşecek. 
Doğru zamanda doğru karar alan, doğru SEO 
stratejilerini doğru ekiplerle yönetenler ise her 
zaman kazanacak...
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