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Seo, arama motorlarına yönelik yapılan iyileştirme ve optimizasyon çalışmaklarıdır. Site içi ve dışı SEO olmak

üzere ikiye ayrılmaktadır. Arama motorlarında yükselmek adına yapılan işlemlerin tamamını kapsamaktadır.

SEO, arama motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

SEO'nun temel amacı, açılımı itibariyle “Arama Motoru Optimizasyonu” yani arama motorlarında üst sıralarda

listelenmektir. Bu amaç da, sitelerde yer alan bilgi, hizmet veya satışların daha fazla ilgili kitleye ulaşmasını

sağlamaktır.

SEO İnternet reklamcılığın en prestijli ve getirisi yüksek pazarlama stratejisidir.

Search Engine Optimization ( Arama Motoru Optimizasyonu ) arama sonuçları üzerinde hedeflenen arama

kelimelerde arama yapıldığında üst sıralarda yer almak için yapılan bir dizi işlem işlem için verilen adıdır. Arama

sonuçlarında ikinci ve üçüncü sayfada yer alamak size pek bir getiri sağlamaz, zira pek çok kişi, arama

sonuçlarının ilk sayfasında beliren sonuçlardan tatmin olurlar.

Genel olarak herkes, hedefledikleri anahtar kelime için yapılan aramaların sonuçlarında birinci sayfada, hatta

birinci sayfanın ilk sırasında yer almayı ister. Ancak bunu başarmak için sitenizi optimize etmeniz ve ona uygun

olarak kodlamanız gerekmektedir.



İçeriğe Odaklanın!

İçerik daima birinci sırada gelir. Sitenizin konusu ne olursa olsun,  ziyaretçilerinizi

sitenizde tutabilmek için kaliteli ve doyurucu bir içeriğe sahip olmanız gerekmektedir.

İçeriğiniz, ziyaretçilerinizi tatmin edebilmeli ve bu sayede onların sitenizi tekrar tekrar ziyaret etmesini

sağlamalısınızdır.

Orijinal İçeriğe Sahip Olun!

Bir başka sitedeki içeriği koplayıp , içersine hedeflediğniz anahtar kelimeleri serpiştirerek başarılı olabileceğinizi

zannetmeyin.

İçeriğinizi Düzenli Güncellenmeli!

Orijinal içerik kadar düzenli aralıklarla güncellenen içerik de çok önemlidir. Taze içeriğe sahip web sitesi daha

çok ziyaretçi çekeceği gibi, arama motorlarının sitenizin içeriğini arşivlemesi için gönderdikleri “bot” lar da

bundan hoşnut kalacaktır zira kendilerine arşivlenecek yeni bir içerik sunmuş olacaksınızdır.

Doğru Alan Adı Seçin

Hedeflediğiniz anahtar kelimeleri içerin bir alan adı kullanmak size zaman kazandırır.

Güzel URL‘ ler kullanımı!

Hem insanların hem botların kullanımı için uygun url ‘ler oluşturulması…

Gereksiz kod, dizin, Flash tabanlı menü, Frame kullanmaktan kaçınılmalıdır.



SEO konusunda ve daha fazlasını Web İndustry Group olarak hizmet vermekten onur duyacağımızdan emin

olabilirsiniz.

Standartların çok ötesinde , Kaliteyi bizimle yakalayın …
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