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1	  



2	  

İlk arama motoru 1990 yılında, Kanada Montreal Üniversitesi 
 
Web Crawler, Washington Üniversitesi (Altavista satın aldı) 
 
Lycos, Infoseek ve Altavista geliştirildi. 
 
Fast Search 200 milyon sayfayı tarayabilen ilk arama motoru (Yahoo Satın Aldı) 
 
Yahoo!Directory'i 1994 yılında kurdu. 
 
1995 yılında Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesinde tanıştılar. 
 
Ocak 1996’da BackRub adındaki arama motorunu yapmak için çalışmaya 
başladılar.  

Arama	  Motorlarının	  Tarihçesi	  
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Google PageRank teknolojisini geliştirdi. (1996-1998) 
 
1998 yılında Google kurulduğunda PageRank teknolojilerini satmak istediler 
ancak alıcı çıkmadı. 
 
2000  Adwords reklamlarını CPM bazında satmaya başladı.  
 
2002 Adwords'ü açık arttırma yerine dönüştürdü.  
 
2003 yılında Adsense programını devreye aldı. 
 
2005 yılında Google Maps ve  Google Analytics hizmete girdi. 
 
2006 Google Video açıldı ve Youtube.com’u satın aldı.  



Web	  Crawl	  (Spiders)	  
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Arama	  Teknolojilerinin	  Gelişimi	  
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1. Meta 

2. Meta + İçerik 

3. Meta + İçerik + Linkleme (Pagerank) 

4. Meta + İçerik + Linkleme (Pagerank+Trustrank) 

5. Meta + İçerik + Linkleme (Pagerank+Trustrank+Socialrank) 



PageRank	  
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PageRank, web sitelerinin arasındaki linkleme ilişkisini değerler. 
2 site arasındaki link alışverişi en az 40 itarasyonla hesaplanır. 
PageRank, web sitelerinin arasındaki linkleme ilişkisini değerler. 
2 site arasındaki link alışverişi en az 40 itarasyonla hesaplanır. 

PageRank, web sitelerinin arasındaki linkleme ilişkisini değerler. 
2 site arasındaki link alışverişi en az 40 itarasyonla hesaplanır. 
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formüldeki değişkenler şunlardır: 
 
PR(A) = A sitesine ait pagerank degeri.Tüm 
siteler için ilk başta 1 kabul edilimektedir. 
 
d = “damped down” faktörü denilen özel bir 
katsayı ve 0.85 kabul edilmekte. Pi sayısı gibi 
özel bir katsayı. 
 
PR(Tn) = A sitesine link veren herhangi bir sitenin 
pagerank degeri. 
 
C(Tn) = A sitesine link veren herhangi bir sitedeki 
link sayısı adeti. 

 

Bir site link aldıkça PR si artar, link verdikçe PR si azalır. 

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1) / C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn)) 

PageRank	  Formülü	  



Page	  Rank	  Örnek	  Uygulama	  
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Başlangıçta tüm sitelerin RP değeri 1 olarak kabul edildiğinde aşağıdaki PR 
değerleri elde ediliyor. 

1,48 

1,58 
0,15 



Sonuçlar	  :	  
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1.  PR değerinizi link almak arttırır, link vermek azaltır. 
Karşılıksız link değerlidir. 

2.  2. Kimden link aldığınız önemlidir. PR değeri yüksek 
siteler daha çok PR arttırır. 

 
3.  PR değeri lineer artmaz. 



Trust	  Rank	  Nedir	  ?	  

PageRank, SEO lar tarafından bir süre sonra manupile edilmeye 
başlayınca, link adedi ve PR etkisi dışında, TrustRank denen bizzat o 

sitenin güvenilirliği ile ilgili bir puanlama sistemi geliştirildi.  



Trust	  Rank	  Nelere	  Bağlıdır	  ?	  
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Sayfanın yaşı ( yayındaki süresi ) 

 
Domain yaşı 

 
Domain uzantısı (edu, gov gibi domainler değerlidir.) 

 
Domain register süresi 

 
Domainin Google’da aranma sayısı 

 
Gelen linklerin yerelliği 

 
Gelen linklerin trustrank değerleri 

 
..... 
 



Aramanın	  Anotomisi	  
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Ar-k	  şu	  	  

aramanın	  anatomisine	  	  
başlayalım... 

	  
	  

	  



Yeni	  Paradigma	  :	  	  
Google	  Universal	  Search	  
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Arama motorlarının yeni 
yapısı, SEO ya 

bütünleşik bir bakış açısı 
getirdi.  

 
İmage, Video, News ve 
Map içerikleri sadece 
içeriği zenginleştiren 

değil bizzat trafik getiren 
bir durumda... 
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Harita Sonuçları 

Doğal Sonuçları 

Resim Sonuçları 



Örnek	  :	  Türk	  işi	  SEO	  
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7. ve 8. sıra 

8. sıra 

“elektronik kursu” araması: 

“adwords kursu” araması : 



Göz	  Tarama	  TesT	  Sonuçları	  
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Kullanıcılar  
F tipi  

tarama 
yapıyorlar. 



Göz	  Tarama	  TesT	  Sonuçları	  
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Sol üst  
bölge 

en önemli yer. 



İlk	  3	  Çok	  Önemli	  
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Tıklamaların  
büyük bölümü  
ilk 3 sonuca  
odaklanıyor. 

Toplam 
tıklamaların 

yaklaşık 
%60’ı 

İlk 3 sonuca 
gidiyor... 



Örnek	  :	  	  
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Webmastertools dan alınan gerçek bir örneklem. Oranlar 
birebir tutmasada, gerçek sayılar arasında benzer bir 

korelasyon var. 



Arama	  Bilgisi	  ArXkça,	  Kelime	  Sayısı	  Artar	  
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Aramalar sanıldığı gibi jenerik kelimelerle yapılmıyor. 
Aramanın kalitesi arttıkça kelime sayısı da artıyor. 



Kaliteli	  Aramalar	  :	  2,	  3	  ve	  4’lü	  Kelimeler	  
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3-4 kelimelik öbekler en değerli aramaları oluşturuyor... 



Buna	  dikkat	  e^niz	  mi	  ?	  

22	  

Arama araçları ile aynı sorgu için bir çok farklı sonuç alabiliyorsunuz. 
 

En önemlisi : KONUM ! 
 

Google çoğunlukla konumunuzu doğru olarak algılar ve sonuçları buna 
göre gösterir. 



Yeni	  Paradigma	  :	  	  
Sonuçlar	  Lokasyona	  Göre	  Değişkendir	  	  
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Şirketinizin bulunduğu lokasyon ve yakınında üst sırada çıkma ihtimali çok 
daha fazladır. 

 
Bu özellik SEO konusunda çok büyük değişimlere neden oldu. 

 
1 ) İşte bu yüzden SEO ve Adwords bir elmanın 2 yarısı gibi... İkisini de 

kullanmak gerekiyor. 
 

2 ) Google trafik tahmincisinden elde ettiğimiz arama sayılarını hiç bir 
zaman webmaster tools da göremeyeceğiz. (Eskiden böyle değildi...) 



Şimdi	  bir	  kaç	  araç	  kullanalım	  :	  
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https://adwords.google.com.tr/KeywordPlanner 
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Şimdi	  bir	  kaç	  araç	  kullanalım	  :	  

https://www.google.com/trends/ 


