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Efektif Google Sıralama Bulucu



İmza İnternet Teknolojileri Hakkında

• 2010 yılında kurulduk.

• Butik çalışmalar yapan dijital pazarlama ajansıyız.

• İçerik ve gençleri bir araya getiren projeler yapıyoruz. 

• indir.com ve aramamotoru.com olmak üzere 2 önemli 
projemiz var.

• Aramamotoru Etkinliği, Mobil Etkinlik, Mobil Etkinlik 
Üniversite vb. etkinliklerle projelerimizin daha fazla 
kişiye ulaşmasını sağlıyoruz.

• Aramamotoru SEO eğitimi serisi ile düzenli olarak 
Türkiye genelinde SEO eğitimleri veriyoruz.



Google Sıralama Takip Aracı

• İnternet sitesi için belirlenen anahtar kelimelerin 
günlük olarak ve bu verilerin bir panel üzerinden 
takip edilebilmesi esasına dayalı bir araç. 

• Böylece hangi anahtar kelimelerde yükselip 
düştüğünün takibi yapılabilecek.

• Anahtar kelimeler kullanıcı tarafından girilecek ve 
girilen kelimelerin takibi hazırlanan sayfa 
üzerinden tablo şeklinde gözükecek.



Google Sıralama Takip Aracı

• Sıralamalarını belirlemek istediğiniz web sitesinin alan adını ve 
hedeflenen anahtar kelimeyi ekleyerek ilk adımı tamamlayabilirsiniz.



Google Sıralama Takip Aracı

• Alakalı web sitesinin, takip edilmek istenilen anahtar kelimelerini ilgili 
sayfadan görüntüleyebilirsiniz.



Google Sıralama Takip Aracı

• Belirlediğiniz anahtar kelimelerin üzerine tıklayarak eski sıralamaları ile 
birlikte grafik halinde dökümüne ulaşabilir, anahtar kelime 
sıralamalarını günlük olarak takip edebilirsiniz.



Aramamotoru.com Kelime Takip
Gelecek Sürümler Hakkında



Google Search Console Entegrasyonu

• Search Console Google’ın site istatistiklerini 
görebildiğimiz, hangi kelimelerde ortalama kaçıncı 
sırada olduğumuzu gösteren ve Google’dan aldığımız 
Trafik bilgilerini gösteren hizmeti. 

• Search Console ile entegrasyon yapılarak kullanıcıların 
girmiş olduğu kelimelerin aldığı trafik, tıklama oranı 
gibi veriler buradan alınarak panele eklenebilir. 

• Böylece aynı kelime için farklı verileri kullanıcıya 
sunabiliriz.



Google Analytics Entegrasyonu

• Google Analytics ile sayfalarımızın ne kadar trafik 
aldığını ve hangi kelimelerden ziyaretçi aldığımızı 
görebiliyoruz. 

• Günlük bazda hangi kelimelerden kaç ziyaretçi 
geldiğini Google Analytics ile öğrenebilir ve 
kullanıcıların görmesini sağlayabiliriz. 

• Böylece seçmiş olduğumuz kelimeler için sıralama 
verisi, Search Console verisi ve Google Analytics
verisini tek bir ekrandan gösterebiliriz.



Özet

• Kelime Takip programı ile istediğiniz web sitesinin hangi 
kelimelerde raporlanacağına karar verebilirsiniz.

• Seçtiğiniz kelimeleri arama sonucu sırasında olduğunu 
görebilirsiniz.

• İkinci fazda Google Search Console entegrasyonu ile 
kullanıcılara alternatif veriler tek sayfada gösterilebilir.

• Üçüncü fazda Google Analytis entegrasyonu ile 3 farklı 
veriyi tek ekranda okuyabilir ve ona göre stratejinizi 
geliştirebilirsiniz.
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