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SEO Uyumlu URL Ned�r?1.

URL, �nternet üzer�nden b�r web s�tes�ne ulaşmak �ç�n gerekl�
olan adres demekt�r.  SEO �le uyumlu URL, adres�n�z�n Google
ve kullanıcılar tarafından doğru ve anlaşılab�l�r olması
anlamına gel�r. Güven�l�r URL yapısına sah�p olmak SEO
kapsamında olumlu ger� dönüşler yaratacaktır. 

URL'�n�z�n SEO �le uyumlu olması s�ze b�rçok katkı sağlar.
Bunlar: 

Rank�ng (Sıralama):

SEO �le uyumlu URL'ler�n arama motoru sonuç sayfasında üst
sıralarda yer alma olasılığı artar. S�te ne kadar çok üst
sıralarda olursa tıklanma olasılığı o kadar artacak ve kazanç
sağlayacaktır.

Kullanıcı Deney�m�:

Çok �y� d�zayn ed�lm�ş olan URL hem arama sayfalarında üst
sırada olur hem de kullanıcılar tarafından kolaylık sağlar.
Aynı zamanda z�yaretç�ler sayfayı tıkladıkların da karşılarına
ne çıkacağını b�lecekler�nden dolayı daha çok tavs�ye ed�l�r.
Bu da sayfanın tıklanma sayısını arttırır.
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L�nkler:

SEO uyumlu olan l�nkler her zaman tıklanma sayısının
artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de google üzer�nden
yapılan url rewr�te g�b� �şlemlerde l�nk’e daha kolay ulaşım
yapılması amaçlanır. 
Hedeflenen anahtar kel�men�n mutlaka url adres� �çer�s�nde
kullanılması o s�ten�n daha çok tıklanma olasılığını
yükseltecekt�r. Bu nedenle l�nk seç�m� yaparken çok d�kkatl�
olunması gerekmekted�r.

   2. SEO Uyumlu URL Nasıl Olur?

URL adresler�n�n har�c�nde başta yer alacak olan dosya
transfer prokoller� ve ver� kaynağı ftp, http g�b� kaynaklar
bulunmak zorundadır. Başına yazılan bu kaynaklar hedef
göster�len kaynaklara ne şek�lde er�ş�leceğ�n�
göstermekted�r. 
Web �ç�n kullanılan ve en çok terc�h ed�len kaynak http:// ve
https:// seçenekler�d�r. Bu seçenekler kırmızı renkte
bel�rt�l�r �se bu güvenl� olduğunu göstermekted�r. D�ğer b�r
seçenek olan ftp �se dosya transferler� �ç�n kullanılan er�ş�m
ağıdır. 
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Doma�n ve IP Adresler�

Doma�n name, s�ten�n bulunmuş olduğu adres�n �nsanlar
tarafından görülüp, okunab�len kısmına den�lmekted�r.
S�teye ver�lecek �s�mler�n kafa karıştırıcı olmaması açısından
mutlaka kolay �s�mler terc�h ed�lmel� ve akılda kalıcı olmalıdır.

Doma�n alan herkes DNS tarafından otomat�k olarak
atanacak IP’ler sayes�nde rahatlıkla �şlem yapılab�lmekted�r.
Her s�ten�n IP's� farklı olmaktadır. 

URL üzer�nde bulunan ve en son kısımda yer alan com, gov,
net, tr, edu ve bunun g�b� uzantılar �se üst sev�ye doma�n
olarak adlandırılmaktadır.

Com uzantısı t�car� amaç �le alınır. Eğ�t�m �ç�n edu uzantısı
terc�h ed�l�r. Devlet kurumları �se gov uzantısına sah�pt�r.
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   3. Doğru ve Yanlış URL Kullanımları

URL oluştururken URL’�n bas�t ve anlaşılab�l�r olmasına
d�kkate etmen�z gerek�r. Kullanıcılar tarafından kolay okunan
URL'ler kullanıcı deney�m�n� arttırır. 

URL oluştururken kes�nl�kle kafa karıştırıcı kodlar
kullanmayın. URL üzer�nde bulunan kel�meler� ayırırken t�re
(-) kullanılır. Nokta, alt ç�zg� g�b� �şaretler ve Türkçe harfler
kullanılmaz. 

                   Doğru URL Kullanımı:

                      www.doma�n.com/home/web-page

                    Yanlış URL Kullanımı: 
                      
                      www.doma�n.com/home?�d=12345
                      www.doma�n.com/home/web.page
                      www.doma�n.com/home/seouyumlu-url
                      www.doma�n.com/home/s�te-traf�ğ�-arttırma
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S�z de Google Sıralamanızı
�y�leşt�rmek ve performansınızı
artırmak �st�yorsanız Dop�nger
�le �let�ş�me geç�n!

Daha detaylı b�lg� �ç�n ''SEO Uyumlu URL Ned�r'' başlıklı
blog yazımızı okuyab�l�rs�n�z.
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