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Özgün Haberin Önemi

� Haber Siteleri için en Öncelikli Başarı 
Kriteri Özgün Haberdir. Bu yüzden Yazar 
kadrosu bulunan siteler her zaman 
daha avantajlıdır.  Google 
yönergelerine göre ilk girilen haberin 
seo değeri daha fazla olmaktadır ve 
yazar yazıları tamamen özgün olduğu 
için Seo olarak daha değerlidir ve 
organik trafikleri daha çok fayda 
sağlar.



Hedef Günde En az 100 Özgün Haber 
Olmalıdır

� Google’da net bir sayı 
bulunmamakla birlikte son yönergeler 
ve algoritmalar Google’ın kaç kez 
siteye gün boyu uğramak zorunda 
olduğu ile ilgili bir katsayıyıda hesaba 
katmaya başlamıştır. Her gün yeni 
haberlerin bulunması ve gün boyu 
dağılıma uğramasıda oldukça fayda 
getirmektedir.

� Günlük 100 özgün haber ve makale 
URL’si genelde bu kriteri 
karşılamaktadır.



Haber Girdileri Kaynaktan Kısmen Farklı 
Olsun

� AA ve benzeri ajanslardan haber 
girerken cümlelerde değişiklik 
yapılması o URL için SEO eşdeğerlik 
katsayısını artırır. Ayrıca haber 
metninin ayrışması o sitedeki 
Google reklamlarının tıklama 
maliyetlerine de uzun vadede 
yardımcı olmaktadır.

� Yapılması gereken ideal durum 
makaleyi kendi kelimelerinizle 
yazmak eğer zaman elvermiyorsa 
cümlelere kelimeler eklemek ve 
makale başı ve sonuna özgün bir 
cümle eklemektir.



Haber Başlığı Özgün ve Haberi Etiketleyici
Olsun

� Haber başlığı Google’ın organik trafik için 
baktığı ilk yerdir ve haber başlığının 
makaleyi açıklayıcı olması, makaleyi 
tanımlayan keywordleri içerisinde 
barındırması ve genel olarak siteyle haber 
Url sini ilişkilendirmesi gereklidir. 

� Mümkün olan durumlarda soru soran 
başlıklar organik trafiği daha tetikleyici 
olabilmektedir.

� Google 65 karakterden sonra haber 
başlığını SERP olarak 
değerlendirmemektedir.



Etiket ve Kategori Stratejisi

� Etiket yönetimini mantıklı yapmazsanız spam uyarısı alabilir ve şişen index sayınızla
uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kategorileri ve etiket kullanımına özen göstermelisiniz. 
Özellikle kategorinize her biri farklı bir sitenizin anasayfasıymış gibi özen göstermelisiniz.

� Doğru etiketlendirme yazdığınız haber makalesinin daha uzun ömürlü olmasını ve ileride de 
siteye trafilk gelmesini sağlayacaktır.  



Keyword Kullanımı Çok Önemli

� Keywordlerin düzgün kullanılması önemli; %55-%60 kısa keyword, %40-%45 uzun keyword
kullanımı Google’ın yeni algoritmaları için en uygun olan durumdur.

� Kısa keyword Atatürk, enflasyon, Afrin, deprem gibi haberin içeriğinde olan ve haberi 
etiketleyen kelimelerdir .

� Uzun Keyword ise İzmirde deprem durumu, Eylülde enflasyon oranı ne oldu, Afrin harekat 
Durumu, yakın zamanda kar yağacak mı, bugün seçim olsa ne oy kullanırdınız gibi kısa yarı 
cümlelerdir.

� Keywordler ise haberi en iyi tanımlayacak şekilde seçilmelidir.



Uzun Keyword için Kullanılacak Algoritma

� Uzun keywordlerde insanların Google’da nasıl arama yapacaklarına dair soruların 
eşleşmesi tavsiye edilmektedir.

� Örneğin İstanbul’da deprem bekleniyormu?, Afrin Harekatı ne zaman başlayacak; 
enflasyon artış oranı nedir vb.

� Önceki slaytta tavsiye edildiği üzere uzun keywordler kısa keywordler ile dengelenmelidir 
ve toplamda 65 karakteri geçmemesi tavsiye edilmektedir.

� Kısa keywordler daha hızlı organik trafik çekmekle beraber, uzun keywordler aynı habere 
daha uzun müddet organik trafik gelmesini sağlamaktadır.



Makale Keyword Frekansı

� Uzun vadeli fayda için kullandığınız keywordlerin makale içinde olması tavsiye 
edilmektedir. Bu yüzden haber girişinde kullanılan keywordlerin %85 ve üstünün haber 
içinde olması, Google’ın bunu spam olarak algılamasına engel olacaktır.



Keywordlerin Makale içi Serpiştirilmesi

� Keywordler makale içinde belirli 
frekansta serpiştirilmesi ve seçilen 
keywordler haberin özelliğini öne 
çıkaran keywordler olmalıdır.



H3 Başlık Altı Kullanımı

� Haberlerde girilen kısa detayda haberi özetlerken doğru frekansta keyword ve açıklayıcı 
bilgi kullanılması önemlidir. Özellikle uzun keywordlerin burada olması sitenin Google 
algoritmalarında üste çıkmasını sağlayacaktır.



Resimlerde SEO Kullanımı

� Resimlerde yükleme yapılırken 
resminde siteye SEO değeri 
katması için resim adlarının 
keywordlere benzer adlar 
olmasının faydası vardır. 
Örneğin enflasyon haberi 
verilirken enflasyon grafiği 
resim olarak habere 
eklendiyse resim adı eylül-
enflasyon-oranı-artış.jpg tarzı 
açıklayıcı olmalıdır.



Keyword Kullanımında Özet

� Sayfa başlığında en az 1 keyword kullanılmalı

� Haber makalesi URL’inde keyword bulunmalı

� Meta taglarda hem kısa hem uzun keywordler kullanılmalı

� Resim isim ve açıklamalarında keyword muhakkak kullanılmalı

� Sayfa içinde keywordler ve varyasyonları spam olmayacak şekilde kullanılmalı (İdeali 
paragraf başı 1 en fazla 2 keyword kullanımı)



Google Trend Takip Edin

� Google Trendleri takip edip güncel haber ve keywordleri tespit etmek ve benzeri haberler 
yapıp benzeri keywordleri biraz değiştirip kullanmak orta düzeyde siteye organik trafik 
istikrarı sağlar.

� https://trends.google.com.tr/trends/

� https://trends.google.com.tr/trends/hottrends#pn=p24

� https://trends.google.com/trends/hottrends/visualize?pn=p24 (Görsel)



Haber Linkleri Başka Linklerede Çekim 
Sağlamalı

� Örneğin diyelim enflasyon ile ilgili bir haber veya makale var. Aynı sayfada geçmiş 
enflasyon oranları, enflasyon tanısı haberleri vs ile ilgili linkler bulunması, arama 
motorlarında o haber linkinin daha fazla otorite sahibi olduğunu işaret eder ve benzeri 
haberlere tıklanılmasını sağlar. Sadece Seo açısında değil Adesense açısındanda uzun 
vadede fayda sağlayacaktır.

� Mümkünse konu başlıklı haber odakları oluşturulmalıdır.



Sosyal Medya Paylaşım Stratejisi

� Google her haber linkinin ne kadar sosyal medyada paylaşıldığı ve genel siteye oranını 
hesaplamakta ve sosyal medyada paylaşılan haberler daha iyi sonuç vermektedir. Burada 
paylaşımın organik yapılması ve zincirleme olması önemlidir. 

� Örneğin site sahibi bir haberi Facebook ve Twitterda paylaştı ama o link bir başkası 
tarafından paylaşıldı ve biri daha o linki ikinci kişiden görüp 3. kez paylaştı. Bunun en az 5 
olması siteye belli bir değer katmaktadır ve 10+ üzeri olan (zincirleme) daha fazla SEO 
değeri katmaktadır. 

� Her büyük platformda yer almak ve Google+ aktif tutmak olumlu sonuç vermektedir. 
Linkedin’de bazı haber linklerinin paylaşılması fayda getirmektedir. 



Uzun Vadeli Çözümler

� Çok kısa sürede fayda sağlayan Seo taktikleri olmakla beraber uzun vadede bunlar daha 
çok sorun yaratmaktadırlar ve sitenin organik trafiğini orta ve uzun vadede olumsuz 
etkilemektedirler. 

� Bir çok yapılan çalışma bazen hemen sonuç vermeyebilir ama uzun vadede muhakkak 
faydalı olacaklardır.

� Bir sitenin uzun vadede hayatta kalması organik trafiğe bağlıdır. Doğru, özgün haberlerin 
girilmesi, okunaklı olmaları ve keyword stratejilerinin kullanılması sitenin ömrünü ve kalitesini 
yükseltecektir.


