
SEO	  Stratejileri	  
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SEO	  bir	  Strateji	  İşidir	  
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SEO büyük oranda strateji işidir. 
 
 

Strateji , Bilgi ve Deneyim …………  %70 
 

Teknik ………………………………..  %30 
 
 



Ama	  önce	  bir	  kaç	  bilgi	  ...	  
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Long	  Tail	  Teoremi	  
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tarafından, ilk olarak Ekim 2004 tarihinde Wired 
Magazine de yayınlanan bir makale ile ortaya atılmış bir teoridir.  
 
Bu teoriye göre, yaygın bir dağıtım ağına sahip işletmeler, nadir 
bulunabilen ürünleri her yerde satılan yaygın ürünlere kıyasla daha 
fazla satıp daha yüksek gelir elde edebilirler. Dağıtım kanalının 
yeterince büyük olması durumunda, daha nadir talep gören ürünlerin 
satışları yaygın ve her yerde kolay bulunabilir ürünlerin satışlarını 
geçebilir.  
 
Pazarlamacıların küçük, niş pazarlara odaklanmalarını salık verir.  



Long	  Tail	  Teoremi	  
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Oysaki şu ana kadar 
bildiğimiz Pareto prensibi 
ise bunun tam tersini 
söylemektedir. Pareto 
prensibine (80-20 kuralı) 
göre, satışların büyük 
bölümü hit (çok talep 
gören) ürünlerden 
gelmektedir.  
 
Normal piyasa koşullarına 
göre geçerli olan bu kural, 
internet iş modelleri için 
tam olarak geçerli 
olmamaktadır. 



Long	  Tail	  Teoremi	  
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Amazon.com un gelirlerinin yaklaşık %40 kadarının, nadir satılan ürünlerden 
oluştuğu yani Long Tail den geldiği bilinmektedir. 

Long Taili başarı ile uygulayan şirketler :  
Google (reklam), Ebay (açık arttırma), Amazon (kitap satış), iTunes (müzik indirme) ve Netflix 

(video kiralama) 



Long	  Tail	  Teoremi	  
Tek kelimelik, jenerik ve rekabetin fazla olduğu kelimeler yerine 

2-3 kelimelik long tail kelimelere oynamak daha akıllıca olacaktır. 



Long	  Tail	  Teoremi	  
 Günümüzde yapılan aramaların yaklaşık %70′i tamamen long-tail kelimelerden 

oluşuyor. Long Tail : Düşük rekabet ve yüksek dönüşüm oranı 



Long	  Tail	  Teoremi	  

Longtail kelimelere optimize sayfalarla yüksek başarı... 



Halo	  Effect	  



Halo	  Effect	  



STRATEJİ	  !	  
	  

Hadi	  şimdi	  başlayalım	  ...	  
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Temel	  SEO	  Stratejileri	  

Ne istediğini bil  
 
•  Müşteriler hangi kelimelerde arama yapıyor. 
•  Kelimelerin arama hacimleri ne ? 
•  Kelimelerin dönüşüm oranları ne ? 
 
Rakiplerini analiz et. 

•  Rakiplerin hangi kelimelerde, hangi konumda, neden? 
 
Ne yapabileceğini gör ve hedeflerini belirle 

•  Hangi kelimelerde, hangi sayfalarımızı hedeflemeliyiz. 
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Anahtar	  Kelime	  Analizi	  

Anahtar kelime aracını kullanının. 
 
Kısa bir liste oluşturun. 
 
Arama hacimleri ve dönüşüm oranlarını dikkate 
alarak hedeflenecek kelimeleri belirleyin. 
 
Elden gelidiğince her sayfa için 1 kelime hedefleyin. 
(Halo Effect etkisini unutmayın !) 
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Rakip	  Analizi	  
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Rakip	  Analizi	  
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Sayfaları	  Belirle	  

Sayfa Adı    Anahtar Kelimeler ve Arama Hacimleri   Toplam Hacim 
 
Ana Sayfa     kelime1 (500), kelime2 (1500)      2.000 
 
A Ürünü     kelime3 (500), kelime4 (500)      1.000 
 
B Ürünü     kelime4 (500), kelime5 (500)      1.000 
 
 


