
 

 

 

Detaylarıyla Site İçi SEO 

 

Merhabalar, 

Bu E-Kitap’ta Google ve ziyaretçiler tarafından üst düzey bir öneme sahip olan, bir web sitesi 

için kurgulanması gereken tasarımsal, içeriksel ve kodsal site içi SEO konuları hakkında bilgi 

vereceğiz. E-Kitap içerisinde; 

- Tasarımsal SEO 

- İçeriksel SEO 

- Kodsal SEO 

- Sıkça Karşılaşılan Google Site İçi SEO Hataları 

Konularından bahsedeceğiz. Bu konuların içinde de ayrıca; 

Tasarımsal SEO 

- Site tasarımı 

- Renk seçimleri 

- Görsel çeşitliliği ve kalitesi 

- Yerleşimler 

Kodsal SEO 

- Sıkça yapılan hatalar 

- Nesil kodlar 

- Meta etiketleri 

- Doğru kod kullanımı 

- Gereksiz kodlar 

- Ziyaretçiyi etkileyen kodlar 

Sıkça Karşılaşılan Google Site İçi SEO Hataları 

- Kod yerleşimleri 

- Site hızı durumu 



 

 

 

- Cache unsuru 

- Sıkıştırma 

- Görsel alt etiketleri 

 

Bu E-Kitap sizlere Webtures tarafından sağlanmaktadır. 

 

 

Tasarımsal SEO 
 

Bir web sitesinde ilk olarak SEO tasarımdan başlamaktadır. Tasarım kullanıcıların en çok 

dikkat ettiği (ziyaretçileri karşıladıkları için) konulardan biridir. Tasarımsal SEO konusunda 

dikkat edilmesi gereken hususlar elbette vardır. Bu hususlar içerisinde de kullanıcılar ilk 

görüşte sitede kalma süresini ve güvenilirliği hesaplamaktadır. 

İlk girişte reklamlar, banner reklamlar, renk uyumsuzluğu ile karşılaşılan siteler direkt olarak 

siteden çıkmaktadır. 

a) Site Tasarımı 

Site tasarımı konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak navigasyon menüler, görünür yazılar, 

renk uyumu, ilgili başlıklar, doğru ve mobil uyumlu tasarımların olması ziyaretçilere büyük 

kolaylıklar sağlayacaktır. 



 

 

 

 

Yukarıdaki görsel alıntıda, açılır menüler, konu başlığını direkt belirten alan, navigasyon, 

arama alanı ve sosyal butonları görmektesiniz. Site tasarımı da ayrıca incelendiğinde sadece 

kullanıcılar için hazırlanmış olduğunu direkt olarak anlayabilirsiniz. 

b) Renk Seçimi 

Web sitesinde en çok sorulan sorulardan biri ise renk seçimleri olmaktadır. Ziyaretçilerin 

direkt olarak ilgisi bu konuda renklere gitmektedir. 

Renkler ise web sitesinin kurumsallığını ve amacını hedeflemektedir. Ziyaretçi hedefli 

bakıldığında da birbiriyle uyumlu renklerin kullanılması gerekir ki hem rahat okuma için hem 

de ziyaretçilerin göz zevkini arttırarak sitede daha fazla durmaları sağlanmaktadır.  

 

c) Görsel Çeşitliliği ve Kalitesi 

Web sitesinde kullanılan görsellerin de site içi SEO kurallarında direkt ziyaretçileri etkilediğini 

belirtmek isteriz. Düşük kalitede, pikselleşmiş, düzgün olmayacak şekilde kullanılmış 

görsellerin ziyaretçiler tarafından aranılan şeyin ihtiyacı olmamasını, doğru bilgiler barınsa 



 

 

 

yada verilmek istenen bilgi verilmek istense de sitenin prestijini düşürerek farklı sitelerde 

alternatif aramasına sebebiyet vermektedir. 

 

Yukarıdaki görsel bir oyun karşılaştırmasından alınmıştır. Oyun konsolları arasında test edilen 

görselleri bir an Web sitesine göre planladığınızda sağ alanda (XBOX ONE) kullanılan görselin 

kalitesi, renk uyumu, canlılık ve yerleşimi diğer (PS4) e göre çok daha üstün konumdadır. Web 

sitesinde kullanılan maksimum kaliteye sahip (sıkıştırılmış) görseller sitenizin hem kalitesini, 

hem görünüşünü, özgün görseller tasarlayarak da SEO görünürlüğünü arttıracaktır. 

d) Yerleşimler 

Web sitesinde planlı olarak yerleştirilen alanlar sitenin alışılageldik tasarımlarını, sabit alanlar 

ile kullanıcılara sunulan kolaylıkları ve belli başlı konumları planlamaktadır. Bir web sitesinde 

kullanılabilecek onlarca farklı şablonlar vardır. Şablonların site içi SEO kuralı ise şablonda 

planlanan yerleşim ve kullanıcılara sunulacak rahatlıklar olmaktadır. Şablonlardan örnek 

olarak ise; 



 

 

 

 

2- Kodsal SEO 
 

Bir web sitesinin sağlığını ve genel hızını etkileyen bu kuralda sorgu sayılarının az kullanılması, 

nesil kodlar, meta etiketleri, doğru kod kullanımı, gereksiz kodlar, ziyaretçiyi etkileyen kodlar 

gibi birçok sınıfı etkilemektedir. 

Kod yapılarıyla ilgili SEO konuları Google’a yanlış bilgi vermekten tutun da sitenin sorgu 

süresinin uzamasına kadar büyük kayıplar yaşatmaktadır. 

Site içi kodsal SEO’da sıkça yapılan hatalar içerisinde birçok unsur bulunmaktadır. Unsurlara 

maddeler halinde girecek olursak; 

- HTML versiyonu: Son güncelleme ile HTML versiyonu HTML5 olarak güncellenmiştir. 

Daha eski olan web versiyonları (XHTML 1.0 – XHTML 4.0 gibi.) yerine son teknolojiyi 

kullanmak avantaj olacaktır. 

 

Ör: <meta charset="UTF-8"> 

 

 

- HTML karakter kodlaması: Burada ASP.NET yazılımlar haricinde sistem genelinin UTF-

8 olarak kodlanması Türkçe karakterlerin özel bir kod dili yerine direkt kullanılmasını 

sağlayacaktır. (&Ccedil;  yerine Ç gibi.) 



 

 

 

- Title (Başlık) Uzunluğu: Arama sonuçlarında direkt olarak kullanıcıların dikkatini 

çeken başlıklar SPAM olarak kullanılmamalı, farklı sayfalarda tekrarlanmamalı ve 60 

karakteri mümkün mertebe geçmemelidir. (Sınır 70 karakterdir fakat daha kısa 

kullanılması daha etkilidir) 

- Description (Açıklama Metni) Uzunluğu: Açıklama metinleri sayfanın içeriğini 

anlatacak, içerisinde ziyaretçileri direkt bilgilendiren 154 karakter uzunluğunda metin 

olmalıdır. Rastgele de seçilebilir fakat buradaki metin hem SEO hem de ziyaretçiler 

için öneme sahiptir. 

- Anahtar Kelime Kullanımı: Anahtar kelime kullanımını SEO Hocası bloğunda “Meta 

Keywords Artık SEO Kriteri Değil” başlığıyla önemsiz olduğunu belirttik. Kullanılırsa da 

maksimum 5 adet kullanabilirsiniz. 

- Heading Etiketleri (h1 – h2 – h3): Bir web sitesinde hiyerarşiyi belirten heading 

etiketleri gereksiz yere menülere yâda anlamsız cümlelere eklenmektedir. Sitenize 

SEO konusunda faydalı olmalı için yazı yâda sayfa genelindeki hiyerarşi içerisinde H1, 

H2 ve H3 etiketi muhakkak kullanılmalıdır. 

 

<h1>Motosiklet Aksesuarları</h1> 

(İçerik) 

<h2>Koruyucu Ekipmanlar</h2> 

(İçerik ve görsel) 

<h3>Kapalı ve Açık Kasklar</h3> 

(İçerik ve görsel / ürün) 

 

 

- Toplam Resim Sayısı: Web sitesinde tekrarlayan ve her sorguyla birden fazla çağırılan 

resim sayıları sitenizdeki açılış hızından tutun da sayfa yüklenmesine kadar birçok 

konuyu kapsamaktadır. Bu konunun yaşanmaması için sprite teknikleri yâda boyutu 

küçük görseller çağırılmalıdır. 

- Biçim Etiketleri (kalın, italik, altı çizgili): Web sitesinde sadece anahtar kelimeler 

değil ziyaretçiler için öneme sahip olan kelimelerin de kalın, italik yâda altı çizgili 

kullanılması gereklidir. Sadece anahtar kelimelerden oluşan biçim etiketleri 

manipülasyon algısı oluşturacaktır. 

 

<strong>Kalın</strong> 

<em>İtalik</em> 

http://www.seohocasi.com/meta-keywords-artik-seo-kriteri-degil/
http://www.seohocasi.com/meta-keywords-artik-seo-kriteri-degil/


 

 

 

<span style=”text-decoration: underline;”>Altı Çizgili</span> 

 

 

- Site İçi Link Sayısı: Bu konu göreceli bir konudur fakat bir sayfa içerisinde ne kadar az 

diğer sayfalar link çıkışı olursa o sayfanın ve diğer sayfalara verdiği bağlantıların 

kalitesi de bir o kadar artmaktadır. Bu sayı arttıkça sayfanın ve diğer sayfalara 

yönlendirilen bağlantıların değeri düşecektir. 

- Site Dışı Link Sayısı: Web sitesinin her sayfası yâda genelinden site dışına (sosyal 

siteler hariç) çok fazla link çıkışı link veren web sitesinin kalitesini de aynı oranda 

düşürecektir. Bu sebepten dolayı da site dışına çıkacağınız linkleri iyi belirlemeli ve 

gerektiğinde “nofollow” etiketi kullanmalısınız… 

- “ALT” Etiketi Olmayan Resimler: Google web sitesindeki görsellerin büyük 

çoğunluğunu alt etiketindeki isme göre görsellerde sıralamakta, diğer çoğunluğunu 

da üzerindeki ifadelere göre sıralamaktadır. Kod etiketinde kullanılan “ALT” etiketi de 

arama sonuçlarında sitenizin görünmesini sağlayacaktır. 

- “HEIGHT” ve “WIDTH” Etiketi:  Web sitesinde kullanılan görsellerde yükseklik ve 

genişlik etiketi kullanılmadığında görseller ilk olarak tam boyutunda, ardından 

yerleşik boyutta açılırlar. Bu durum ise site açılış süresi için büyük bir vakit kaybıdır. 

Bu yüzden tüm görsellerde yükseklik ve genişlik etiketi kullanılmalıdır. 

 

Ör: <img alt=”Resim Adı” width=”100” height=”100” src=”/resim-yolu.png” /> 

 

 

- Web 2.0 Standartları: Nesil değiştikçe Web teknolojileri de değişmektedir. Web 

sitesinin düzenli olarak yeni nesil kod yapılarına dönüşmesi gerekir. Değişen nesil 

kodlardan örnek olarak “language=”javascript” etiketinin kullanılmaması, JavaScript 

yönlendirme kullanılmaması, SEF URL kullanılması, HTML dil etiketi ve Analytics 

kodunun “</head>” etiketi öncesi kullanılması gibi… 

- Table Etiketi: Table etiketi bilindiği üzere CSS 2.0 güncellendiğinden bu yana tavsiye 

edilmemektedir. Tablolar sitenin HTML hiyerarşi yapısını artık bozduğu için bu düzeni 

CSS üzerinden “div” kodları ile yapılması gerektiğini belirtebiliriz. 

- iFrame Etiketi: iFrame etiketi genel olarak zararsızdır fakat çoğu süre içerisinde 

manipüle edilmek için kullanıldığından dolayı web sitesinin yada farklı sitelerin 

değerlerini manipüle edecek iFrame benzeri kodların kullanılması site geneline zarar 

verecektir. 



 

 

 

- Target Etiketi: Target etiketleri bir bağlantıya eklenen ve o bağlantının hangi türde 

açılacağını belirten etikettir. Web 2.0’a göre kaldırılan bir teknoloji olsa da 

günümüzce sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlantı yerine rel=”external” bağlantısını 

kullanmanızı tavsiye edebiliriz. 

- Canonical Etiketi: Bu etiket bir sayfaya geldiğinde o sayfanın benzer varyasyonları 

görüldüğünde orijinal sayfayı işaretleyen bağlantı olmaktadır. Tüm gerçek sayfalarda 

olması gereken önemli bir koddur. 

 

Ana Sayfada: <link rel=”canonical” href=http://www.seohocasi.com/ /> 

Yazı Sayfasında: <link rel=”canonical” href=http://www.seohocasi.com/seo-analiz/ 

/> 

 

olarak kullanılmaktadır. Canonical kodu her sayfada aynı kullanılırsa kullanılan sitede 

indeks problemleri ortaya çıkmaktadır. 

- NoFollow Link Sayısı: Google bir web sitesinde muhakkak nofollow etiketinin 

kullanılmasını önermektedir. PageRank değerinizi paylaşmamak ve site kalitesine 

güvenmediğiniz sitelere nofollow etiketi kullanabilirsiniz. 

 

Ör: <a rel=”nofollow” href=http://www.denemesite.com/>Deneme Site</a> 

 

 

- Style ve JavaScript Dosya Sayısı: Web sitesinde kullanılan stil ve JavaScript dosya 

sayısı ne kadar fazla olursa sorgu sayısı da o kadar çok artacaktır. Sayılar ne kadar az 

olur ve tek bir dosya içerisinde toplanabilirse site açılışı o kadar hızlı ve sorgu sayısı o 

kadar düşük olacaktır. 

- Dışarıdan Çağırılan Dosya ve Uzantılar: Script halinde dışarıdan çekilen sorgular 

(Facebook, Twitter beğen butonları gibi) sayıları arttıkça site açılış süresinde büyük 

etki yaratmaktadır. Sosyal ikonları sitenizde barındırmanız SEO açısından iyidir fakat 

bu konuda istikrarlı olmanız gerekmektedir. 

- INLINE STYLE ve INLINE JAVASCRIPT Kullanımı: Bir web sitesinde gerekmedikçe ve 

çok önemli olmadıkça (Google Analytics hariç/dahil) kodsal olarak stil yada JavaScript 

dosyalarının kullanılmaması, bu tür dosyalar gerektikçe de harici birleştirilmiş 

dosyalardan kullanılması SEO açısından olumlu bir getiri olacaktır. 

- Robots.txt ve Sitemap.xml Dosyaları: Bir arama motoru botunun ilk baktığı dosya 

robots.txt dosyasıdır. Her web sitesinde muhakkak olması gereken ve arama motoru 

http://www.seohocasi.com/
http://www.seohocasi.com/seo-analiz/
http://www.denemesite.com/


 

 

 

botlarına vereceğiniz emirle dosyaları indeksleyen dosya robots.txt dosyasıdır. 

Sitemap.xml dosyası da sitenizdeki tüm sayfaları bulunduran önemli bir dosyadır. 

Arama motorları bu dosyalar ile yol kurduklarında sitede değişiklik olup olmadığını en 

basit şekilde bu harita üzerinden sağlamaktadır. 

- İçerik/Kod Oranı: Arama motoru botları tarafından ve ziyaretçiler açısından önemli 

bir değere sahip olan içerik ve kod oranı her şeyin orantısal şekilde kullanılmasını 

önermekte ve aşırı koddan yada içerikten oluşan sitelere olumsuz bir düzeyde 

bakmaktadır. Bunun için sitenizin her sayfasında içerik kullanmanızı tavsiye 

etmekteyiz. 

- Site Yüklenme Hızı: Bir web sitesinin en önemli özelliklerinden biri ise site yüklenme 

hızıdır. Site yüklenme hızı ne kadar kısa olursa ziyaretçilerin memnuniyetinden sitenin 

indekslenme hızına kadar her şey olumlu yönde olacaktır. 

 

Site İçi SEO Kontrolü En Detaylı Şekilde Nasıl Yapılır? 

 

 
Bu konuda sizlere BURAYA TIKLAYARAK ulaşabileceğiniz yada 

http://www.seohocasi.com/seo-analiz adresine giderek ulaşabileceğiniz sayfada site 

adresinizi sorgulayarak gerçekçi sonuçlara ulaşabilirsiniz… 

 

http://www.seohocasi.com/seo-analiz
http://www.seohocasi.com/seo-analiz


 

 

 

Sıkça Karşılaşılan Google Site İçi SEO Hataları 
 

Google tarafından belirtilip sürekli olarak PageSpeed Insights gibi araçlarda kullanıcılara 

belirten birçok analiz durumu bulunmaktadır. Bu analizlerin başında da ana başlıklar yer 

almaktadır. 

1) Kod Yerleşimleri 

Google kod yerleşimleri konusunda kullanıcılara ve arama motoru botlarına göre kolay 

sayfalar planlamaktadır. Sayfalarda kodların yerleşiminden dolayı geç açılan dosyalar ve site 

hızı bulunmaktadır. Örnek olarak; 

 

Yukarıdaki görselde Google tam olarak </head> etiketinden önce olan JavaScript dosyalarının 

</body> etiketinden önce kullanılmasını istemektedir. Yani site açılırken üst kısım bu tür 

dosyalarla şişirilmez ise sayfaların daha hızlı açılacağını belirtmektedir. 

Site Hızı Durumu ve Diğer Kurallar 

Web sitesinin hızlı bir şekilde açılmasını tüm ziyaretçilerin istediği gibi “siz de” istemektesiniz. 

Bunun için sitede yapılması gereken bir takım işlemler ve kurallar da bulunmaktadır. 

Bu kurallar içerisinde de Google tarafından da önerilen; 



 

 

 

 

İşlemleri bulunmaktadır. 

Bu işlemlerden bahsedecek olursak; 

a) Tarayıcı Önbellekleme:  Burada bahsedilen işlem tamamen cache işlemidir. Tarayıcı 

tarafından yada sistem tarafından keşlenen dosyalar, sayfa ve uzantılar bir sonraki 

ziyaretlerde yada yenilenen sayfa durumunda sitenin hızında çok büyük bir artış 

sağlayarak saniyenin onda biri kadar bir süre içerisinde keşlenen sayfa açılacaktır. 

 



 

 

 

 

 

 

b) Resimlerin Optimize Edilmesi: Görsellerin optimize edilmesi görselin çok daha hızlı 

bir şekilde açılmasını ve doğal olarak sitenin de hızlı açılmasını sağlamaktadır. Bu 

şekilde açılan sayfalar da site hızı ve kullanıcı deneyimi artacaktır. 

 

 

Yukarıdaki görselde resim sıkıştırmanın etkilerini açık bir şekilde görmektesiniz. 



 

 

 

c) JavaScript ve CSS Kodlarının Üst Kısımdan Kaldırılması: Bu alanda bahsedilen 

durumda ise sitede birden fazla JS ve CSS kodları mevcutsa site tasarımını içeren 

genel stil dosyası haricinde diğer tüm stil ve JavaScript dosyalarını sitenin </body> 

etiketinden öncesine alınması konusudur. 

 

 

 

d) Küçültülmüş CSS: Bu işlem genellikle CSS sıkıştırma olarak isim almaktadır. 

Sıkıştırılmamış CSS dosyaları kolay anlaşılabilir dediğimiz müdahale edilebilir türden 

olmaktadır. Müdahale edilebilen türden olan CSS dosyaları satır olarak çok yer 

kaplamaktadır. 

 

 
e) Küçültülmüş JavaScript: Bu işlem de aynı CSS’de olduğu gibi açık ve düzenlenebilir 

şekilde yazılmış JavaScript dosyalarının sıkıştırılması işlemine denmektedir. 



 

 

 

Sıkıştırılmamış bir JavaScript dosyası 20 MB iken sıkıştırıldığında 5 MB’a kadar 

düşebilir. 

f) Küçültülmüş HTML: Bir benzer işlem de HTML için geçerlidir. Hangi nesil tema ve 

teknoloji olursa olsun web temalarında ve özel olarak kodlanan temaların neredeyse 

%90’ında boşluk, atlanmış satır, tekrar edilmiş sorgular bulunmaktadır. Sıkıştırılan 

HTML dosyaları ise 40 KB kadar büyüklükten tek seferde 12 KB’a kadar düşmektedir. 

g) Etkinleştirilmiş Sıkıştırma: Etkin bir şekilde kullanılan sıkıştırma haricen sıkıştırılmış 

dosyaları da sistemle birlikte sıkıştırarak hızlı bir web girişine sahip olmanızı ve rahat 

gezinebilir bir sayfayı ziyaretçilerinize sağlamaktadır. Net boyutu 100 KB olan bir web 

sitesini etkinleştirilmiş sıkıştırma ile 20 KB’a kadar düşürebilirsiniz. 

h) Görünür İçeriğe Öncelik Verme: Ziyaretçiler ilk sayfaya girişte sitenin üst kısmını 

görmektedir, bu durum standarttır. İlk açılışta üst kısımda olan alanların boyutları ne 

kadar küçük olursa site açılışı o kadar artacaktır. 

i) Sunucu Yanıt Süresini Kısaltma: Sunucu yanıt süresi tamamen Hosting firması ile 

siteniz arasında olan süredir. Bu süre ise ziyaretçinin yada arama motoru botunun 

sitenize girmek istediğinde sunucunun verdiği cevaptır. Bu işlemi “ping-pong” a 

benzetebilirsiniz. 

j) Açılış Sayfası Yönlendirmeleri: Bir web sitesine girilir girilmez farklı sayfalara 

yönlendirilen yada tıklanır tıklanmaz farklı şekilde açılan reklamlar yada görseller 

Google veya ziyaretçinin hoşuna gitmeyen durumlardır. Bu tür bağlantılara sahip olan 

siteler Google tarafından desteklenmemektedir. 

 

Site içi SEO konusuyla ilgili sayfalara http://www.seohocasi.com/etiket/site-ici-seo/ 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Sitenizi mükemmelleştirmek için SEO Hocası’nı tercih edin! 

 

http://www.seohocasi.com/etiket/site-ici-seo/

