
İçer�kler�n�z önce arama motorları sonra
da hedef k�tlen�z tarafından sev�l�p tak�p
ed�lmes� �ç�n çalışıyoruz.

SEO 
HİZMETİ

https://webseldonusum.com/
https://webseldonusum.com/


Commoder 64 b�lg�sayar c�hazı ülkeye g�r�ş
yaptığı günden bu yana b�lg�sayar
teknoloj�ler� �le yakından �lg�lenen ve h�ç
kopmayan b�r ek�b�n sektöre adanmış
h�kayes�y�z...

Hakkımızda



SEO ( Search Eng�ne Opt�m�zat�on ) :  
Arama Motorları Opt�m�zasyonu

B�r web s�tes�, Google başta olmak üzere arama motorları �le ne
kadar uyumlu olursa aramalarda ön plana çıkması o kadar kolay
oluyor.

Bu uyum �ç�n yapılab�lecekler� şu şek�lde sıralayab�l�r�z:

H�zmet



CDN Sistemi Kurulumu
Yüksek hızlı bir sunucu geçişi tercih edilmezse daha uygun bütçeli bir çözüm olarak CDN sistemi
tercih edilebilir. 

Bu sistemler web sitelerinin içeriğini yüksek hızlı bir sunucuda kayda alır ve site açılırken bu yüksek
hızlı sunuculardan site açıldığı için açılış hızı puanı yükselir.

Biz cloudflare sistemini bu amaç için kullanıyoruz. Sitenin tüm teknik ayarları bu hizmet
çerçevesinden ayarlanır.



Anahtar Kelime Analizi
Hizmetlerinize ve ürünleriniz ve hedef kitlenizin en kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak anahtar
kelimeleri Google araçları başta olmak üzere çeşitli online araçları kullanarak araştırırız.

Sizin için uygun gördüğümüz anahtar kelimeleri web sitenizde, sosyal medya mecralarında nasıl
kullanılacağını planlıyoruz. Bu planlama çerçevesinde uygun içerikleri de üreterek ilgili mecralarda
paylaşıyoruz. Böylece ziyaretçi trafiğinizin artmasını, hedef kitlenizdeki kişilerin size daha hızlı
ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.



İçerik Üretimi
Arama motorları web sitesinde çok doğaldır ki içerikleri analiz ederler. Dolayısı ile hem siteyi ziyaret
edenlerin faydalanacağı güncel bilgilerin yer alması Google tarafından da ödüllendirilir ve site ön
plana çıkar.

Google yapı olarak internette arama yapan kişilere en güncel ve nitelikli içerikleri göstermeyi
amaçlar.

İçeriği hem site sahibi hem de SEO danışmanlığı alınan profesyonel ekip hazırlayabilir. Bu işlemler
birlikte de yapılabilir. Web sitesi firması site sahibi kurumun/kişinin ulaşmak istediği hedefleri
GOOGLE altyapısına uygun ayarlarken ziyaretçilerin de sıkılmadan ilgi göstereceği şekilde kurgular.

İçerikler web sitesinde yayınlanacağı gibi sosyal medya mecralarında da yayınlanabilir.



Reklamlar
SEO çalışmaları yapılırken hedeflerin büyüklüğüne göre çalışmaların mutlaka reklam faaliyetleri ile
desteklenmesi gerekir. Zamanlaması ve bütçesi site sahipleri ile danışman firma arasındaki
iletişime göre planlanır, uygulanır ve sonuçları analiz edilir.

Reklam bütçeleri hedef kitleye ulaşma stratejisine, gelir odaklı mı yoksa tanıtım odaklı mı
çalışılacağı gibi kriterlere göre farklılık gösterir. 

İlk etapta paket ücretimize dahil olarak 500 TL'lik bir reklam çalışması organize ederiz. Hedef
kitlenizin durumuna göre bu bütçe Google, facebook ya da instagram için organize edilir.



Site Hızı İçin Sunucu Güncelleme
Web sitesinin barındığı hosting sistemi ne kadar güçlü ve hızlı olursa web siteleri de o kadar hızlı
açılır. Google hızlı açılan siteleri sever, ziyaretçiler daha da çok sever :)

Genelde web siteleri yayınlandığında standart hosting sistemlerini kullanırlar. Çünkü daha hızlı
sunucular için ek yatırım gerekir.

Web sitesi içeriği itibarı ile çok sayıda ürün içeren bir e-ticaret mantığında çalışıyorsa yda yoğun bir
makale içeriğine sahip, sunumların yer aldığı geniş bir blog sitesi ise ek sunucu yatırımı yapmak
mantıklı olur. Daha az içeriğe sahip sitelerin ek yatırım yapmadan önce SEO için yapılabilecek diğer
adımları düşünmek daha mantıklı olur. Sunucunun yapısına göre maliyeti değişeceğinden kapsamlı
bir değerlendirme yaptıktan sonra bütçe paylaşılır.

Bu hizmet seçime bağlıdır



Anahtar kel�meler�n�z�n tesp�t�, bu kel�melere uygun �çer�kler�n görsel ve yazı 
olarak oluşturulması ve uygun b�r planlamayla s�ze a�t web s�tes� ve sosyal medya
mecralarında paylaşılmasının sağlanmasını amaçlarız.

Ücretlend�rme

GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

https://webseldonusum.com/urun/sosyal-medya-yonetimi-hizmeti/
https://webseldonusum.com/urun/seo-fiyati/


Ürün ve h�zmetler�n�z�n tanıtım tasarım ve
�çer�kler�n� sosyal medya mecralarının
özell�kler�ne göre hazırlıyoruz, yayınlıyoruz.

SOSYAL MEDYA 
İÇERİK ÜRETİMİ

https://webseldonusum.com/
https://webseldonusum.com/


Instagram �ç�n kare formatta ürün,h�zmet ve haber
�çer�ğ� oluşturuyoruz.

Tw�tter �ç�n bu platforma uygun haber akışı formatında
�çer�k oluşturuyoruz.

Facebook �ç�n d�kdörtgen formatta ürün, h�zmet, reklam
vb. �çer�kler oluşturuyoruz.

L�nked�n konsept yapısına uygun formatta ş�rket sayfası
ve �çer�ğ� yönet�m� yapıyoruz.

Platformlar



Görüşmem�zde bel�rled�ğ�m�z �lkeler ve yöntemler çerçeves�nde
çalışmalar başlar.

Ürün, h�zmet ve etk�nl�kler�n�zle �lg�l� paylaşımlar �ç�n takv�m�
oluştururuz.

Genell�kle düşünülen paylaşımların en az 1 gün önces�nde karşılıklı
olarak b�lg�lend�rme ve değerlend�rmeler�n tamamlanmasını terc�h
eder�z.

Paylaşım f�k�r ve �çer�kler�n her zaman s�zden gelmes�n� beklemey�z. 

P�yasa tecrübem�z, tak�pler�m�z çerçeves�nde s�zlere de öner�ler
sunarız.

Yaklaşım



Instagram �ç�n sab�t görseller. Zaman zaman sektörünüze özel günlerle �lg�l� olurlarken
zaman zaman da b�r h�zmet�n�zden hedef k�tlen�z� haberdar etmek �ç�n hazırlanırlar

Sab�t Görsel Üret�m�

https://buykeyturkey.com/e23T6hThL8


Instagram �ç�n sab�t görseller. Zaman zaman sektörünüze özel günlerle �lg�l� olurlarken
zaman zaman da b�r h�zmet�n�zden hedef k�tlen�z� haberdar etmek �ç�n hazırlanırlar

Sab�t Görsel İçer�kler�

https://buykeyturkey.com/e23T6hThL8


Hedef k�tlen�ze h�zmetler�n�z� en kısa yoldan ve en etk�l� şek�lde anlatmak �ç�n tüm 
sosyal medya mecralarında yayınlanmaya uygun v�deolar hazırlarız.

Promosyon / Tanıtım V�deoları

https://webseldonusum.net/files-2241/akademik-psikoloji-neler-yapar-tanitim-video-dhAKL8H9aW.mp4
https://webseldonusum.net/files-2241/akademik-psikoloji-neler-yapar-tanitim-video-dhAKL8H9aW.mp4


Hedef k�tlen�ze h�zmetler�n�z� en kısa yoldan ve en etk�l� şek�lde anlatmak �ç�n tüm 
sosyal medya mecralarında yayınlanmaya uygun v�deolar hazırlarız.

Promosyon / Tanıtım V�deoları

https://webseldonusum.net/files-2241/ageekmarketer_services_promo_video.mp4
https://webseldonusum.net/files-2241/ageekmarketer_services_promo_video.mp4


Yen� blog yazılarınızı, yen� b�r h�zmet�n�z� lanse etmek �ç�n sab�t görsel yer�ne hareketl�
v�deo �çer�k te oluşturuyoruz.

Hareketl� Post İçer�kler�

https://www.instagram.com/p/CcsW95SOvJC/
https://www.instagram.com/p/CcsW95SOvJC/
https://www.instagram.com/p/Cc2-4Qktj_v/
https://www.instagram.com/p/Cc2-4Qktj_v/


4 sosyal medya mecrasında haftada 1 sab�t görsel ve 1 v�deo paylaşımı yaparız.
Bu �k� �çer�ğ� sosyal medya platformunun gerekler�ne göre ayarlarız.
Böylece haftada toplam 8 adet paylaşım sosyal medya hesaplarınızda yapılmış olur.

Ücretlend�rme

GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

https://webseldonusum.com/urun/sosyal-medya-yonetimi-hizmeti/
https://webseldonusum.com/urun/sosyal-medya-yonetimi-fiyati/


İçerik Hakkında
Bu sunumda yer alan içerikler özgün olarak hazırlanmış olup izin
almaksızın içeriğin yayılması, yayınlanması halinde hukuki karine olması
açısından ZAMAN DAMGASI uygulaması ile kayıt altına alınmıştır. 



0850 304 54 79 | destek@ayaner.com
Her türlü sorunuz �ç�n b�ze
ulaşab�l�rs�n�z.

İLETİŞİM

www.webseldonusum.com

http://www.webseldonusum.net/
http://www.webseldonusum.net/
http://www.xn--webseldnm-67a1ea00k.com.tr/
https://www.webseldonusum.com/


https://www.google.com/maps/place/Ayaner+Bili%C5%9Fim+Teknolojileri+ve+Y%C3%B6netim+Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/@41.0688376,29.0077094,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5fdbf3d717f2598d!8m2!3d41.0685384!4d29.0079262
https://www.google.com/maps/place/Ayaner+Bili%C5%9Fim+Teknolojileri+ve+Y%C3%B6netim+Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/@41.0688376,29.0077094,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5fdbf3d717f2598d!8m2!3d41.0685384!4d29.0079262

