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SEO Dünyasına Yeniden Yön Verecek

Yazar: Enver Çakır

Tüm Kitap Mağazalarında.

Ücretli birçok SEO eğitiminden daha çok bilgiyi ve faydayı sunan bu 
kitap, yeni bașlayanların SEO rehberi olacak. Temel bilgi seviyesinin
üzerindeki asıl hedef kitle için ise yeni bilgiler ve yeni bakıș açılarıyla 
bașarısını arttırıp, farklı stratejiler üretmesini sağlayacaktır..

stratejİk seo kİtabı

GOOGLE’I ANLAMAK

Gerçekten, SEO Nedir?.. Backlink alınca her șey oluyor mu? Sürekli içerik mi yazacağız? 
Onca algoritma güncellemelerine rağmen neden hala kalitesiz siteler ilk sırada yer alıyor? 
Hitprogramları ișe yarar mı? Benzeri sorular ve cevapları ele alınmaktadır.

SEO’YU ANLAMAK

Google’ın çalıșma mantığı, web sitelerini tarama, listeleme, indekslenen URL’lerin nasıl sıralandığına ait 
süreç anlatılmaktadır. Sıralama sürecine  etki eden algoritmaların neden sürekli güncellendiğiyle beraber; 
bizlerin Adwords ve SEO konularına nasıl yaklașmamız gerektiğiyle alakalı bilgilere yer verilmiștir.

GOOGLE ANALİZ ARAÇLARI
Google'ın ücretsiz olarak sunduğu, SEO analizi sırasında kullanabileceğimiz en önemli analiz 
araçlarıyla beraber; Google'larken, Chrome'da yer alması gereken eklentiler de belirtilmiștir.

SEO ARAÇLARI
Anahtar kelime, içerik, performans, teknik SEO, rakip, backlink analizi 
konusunda; kendi alanında öne çıkan araçların ayrı ayrı bașlıklar altında 
değerlendirilmesi ve tercih için yazarın önerileri yer almaktadır. 

GOOGLE ANALYTICS İLE SEO RAPORLARI 
Bu konu bașlığı altında Analytics'e ait genel bir anlatım yapılmamıș olup, SEO 
performans ölçümünde faydalanabileceğiniz metrikler anlatılmaktadır. Bununla beraber 
"Gösterge Tabloları ve Özel Raporlar" olușturma konusunda detaylı bilgi yer almaktadır.

YENİ GOOGLE SEARCH CONSOLE İLE ANALİZ
Yeni Search Console ile gözümüzün önündeki nimetlerden daha iyi faydalanabilmek, 
detaylı performans raporları alabilmek, kapsam analiz raporlarını doğru yorumlayabilmek 
için sahip olmanız gereken tüm bilgiler ve stratejik yaklașımlar ele alınmıștır.

GOOGLE SEARCH CONSOLE REHBERİ
Eski Search Console üzerinden bir anlatım sağlansa da; yeni Search 
Console'u daha iyi kavramak ve hem de gelișim sürecini değerlendirebilmek 
için hakim olmanız gereken tüm konular temel olarak yer almaktadır.

GOOGLE ALGORİTMALARI VE MANUEL İŞLEMLER
En önemli Google Algoritmaları ve bunların temel görevleri anlatılmaktadır. 
Bu konu sonrasında web sitenizin performansı düștüğünde; neye bakmanız 
gerektiğini ve optimize etmek için ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz!

OPENCART SEO
Opencart siteler için temel ve üst düzey SEO ayarları nasıl yapılır? Opencart siteler için tarama 
bütçesinin optimize edilebileceği temel alanlar nelerdir? Opencart siteniz için önerilen SEO 
modülleri ve tema seçiminde dikkat edilmesi gerekenler bu konu bașlığı altında yer almaktadır.

WORDPRESS SEO
Wordpress siteler için temel ve üst düzey SEO ayarları nasıl yapılır? Wordpress siteler 
için tarama bütçesinin optimize edilebileceği temel alanlar nelerdir? Wordpress siteniz 
için önerilen SEO eklentileri ve karșılaștırmalı anlatımlar yer almaktadır. 

Mobil SEO konusu; web sitesinin ilk olușturulduğu așamadan itibaren 
dikkat edilmesi gereken tasarım ve teknik konuları ișlemekle beraber; 
AMP, Mobile-First Indexing konularını da ele alan bir içeriğe sahiptir. 

KULLANICI DENEYİMİ VE SEO
"Kullanıcı deneyimi nedir? SEO ve UX ilișkisi nasıl kurulmalıdır?" gibi temel soruların 
üzerine yoğunlașılmasıyla beraber, hem Google hem de ziyaretçiler açısından 
kullanıcı deneyimi konusunda derinlemesine bir bakıș açısı sunulmaktadır.

MOBİL SEO

SEO stratejileri bölümünde "Yerel SEO, Youtube SEO, Teknik SEO" üzerine 
detaylı yol haritaları paylașılmıștır. Bunların yanı sıra, içerik stratejileri ve 
Schema Optimizasyonu konusunda da önemli bilgiler yer almaktadır.

SOSYAL MEDYA VE SEO
Bu bölümde sosyal medyanın, SEO üzerinde ki etkileri, sosyal medya 
yönetimi sırasında SEO performansını artırmak için dikkat edilmesi
gerekenler ve marka değeri ile SEO ilișkisi dikeyinde bilgiler yer almaktadır.

SEO STRATEJİLERİ 

SEO VE İÇERİK

"Backlinkler hala önemini koruyor mu? Backlink olmadan SEO'da bașarı 
sağlanır mı? gibi site dıșı SEO'nun temel sorularına ait cevaplar ve çok değerli 
stratejilere yer verilmiștir. Bu konu sizlere backlink listelerini değil, nasıl doğal 
backlink kazanılır sorusunun cevabını ve bakıș açısını kazandıracaktır.

SİTE DIŞI SEO

İlgi çekici bașlık nasıl olușturulu? Hemen çıkma oranı nasıl azaltılır? SEO uyumlu 
içeriğin gereklilikleri nelerdir? İçerik ve SEO hakkında tabulașmıș tüm bilgilerin 
detaylıca ișlenmiș ve içerik stratejileri konusunda önemli ipuçları verilmiștir.

SİTE İÇİ SEO
T.O. nasıl optimize edilir?  Kırık linkleri yönlendirme konusunda dikkat edilmesi 
gerekenler nelerdir? Site açılıș hızı nasıl optimize edilir? Tarama bütçesi nasıl 
optimize edilir? Temel ve teknik anlamda benzeri soruların detaylı yanıtlarıyla 
beraber, gelișmiș SEO tanımlamaları bu konu bașlığında ișlenmiștir.

“Anahtar kelime analizi, seçimi ve içerikte anahtar kelime kullanımı sırasında 
nelere dikkat etmeliyiz?” Benzeri soru ve cevaplarla beraber; uzun kuyruklu ve 
semantik anahtar kelimeler hakkında bilinmesi gereken detaylar,  kișisel 
görüșlerim ve sektörel deneyimlerimiz burada detaylıca ișlenmiștir.

ANAHTAR KELİME ANALİZİ

Alan adı adına karar verme süreciyle bașlayan SEO serüveninde alan adı geçmiși, tescil 
süresi, Whois gizleme, alan adı uzantısı, alan adında anahtar kelime geçmesi gibi 
kriteler SEO konusunda ne kadar etkili? Bununla beraber alt domain mi, alt klasör mü 
daha sağlıklı performans sağlar? Benzeri sorulara ve cevaplara değinilmiștir. 

DOMAIN VE SEO

SUNUCU VE SEO
Sunucu seçiminde SEO performansını artırmak için nelere dikkat edilmelidir? 
CDN, SEOiçin olmazsa olmaz mıdır? SEO Hosting Nedir? SSL ve SEO ilișisiyle
beraber sunucu odaklı olasıtüm soruların cevaplarına detaylıca yer verilmiștir.


