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BACKLINK, SEO YARIŞININ EN BELİRLEYİCİ BÖLÜMÜDÜR. 

Rekabetin sürekli arttığı internette görünürlük elde etmek, doğru kararları ve düzenli çalışmayı 
gerektirir.

Sitenizin Seo'su için backlink yaratmanın ve korumanın önemi çok fazla.

            Backlinklerin kalitesini kontrol için arama motorlarının geliştirdiği birçok istatiksel yöntem var. 

            Yarattığınız backlinkler kaliteli ve doğal ise, SERP'de yukarı doğru hızlıca çıkarsınız.

1- LİSTELER YARATIN

- Birşeyin "101 listesi" ni yaratın. Bu gibi listeler hep ilgi çeker ve yetki dökümanı olarak değer görür.
- Birşeyin "kolay 10 yolu" listesini yaratın. Sizin için kolay backlink olacaktır.
- Spesifik bir konuda geniş bir kaynak listesi yaratın.
- Spesifik bir kategorinin "en iyi 10 efsanesi" listesini yaratın.
- Specifik bir konuda, Uzmanların listesini yaratın. İnsanlar bu listeye link verebilirler. Bunun dışında 
uzmanlarda link verebilirler.

2- ANLAŞILIRLIĞI ARTTIRIN ve YETKİ İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRIN

- Web içeriğiniz rahatlıkla okunup anlaşılsın. O zaman insanlar mesajınızı kolaylıkla anlayabilir ve 
diğer insanlara anlatabilir.
- Dilbilgisi hatalarını minimize edin.
- Web içeriğinizin kullanım izinleri için Kolaylıkla ulaşılabilir bir "Terms & Conditions" sayfası 
yaratın. Bu sizin güvenilirliğinizi arttıracaktır.

3- LİNK YARATMA ARACI OLARAK PPC(Click başına ödeme) 

- PPC olarak uygun bir trafik satın alın. Siteniz daha çok ziyaretçi alacaktır. O ziyaretçilerin size link 
verme durumu olacaktır.

4- HABERLER VE İÇERİK AKTARIM SİSTEMLERİ (RSS, ATOM)

- Ezinearticles, Goarticles, İsnare gibi önemli makale sitelerine, makele ve haberlerinizi ekleyip rss 
transferi yapabilirsiniz. Bu gibi yerler ayrıca size kaliteli trafik getirir. 
- Sektörel haberlerinizin yayınlandığı sitelere haber yayınlatmak için haber hazırlayıp gönderin.
- Basın Bülteni hazırlayıp yayınlayın. Gazetecilere, blogculara emalleyin. Mailiniz kişiye özel olsun ki 
yayınlanma olasılığı artsın. Kurumsalhaberler.com, PRWEB, PRLeap gibi sitelere bülteninizi gönderin.
- Sizin haberinizi alan yerleri bulun ve onlara özel haber vermeyi önerin.
- Diğer webmasterlarla makale ticarti yapın.
- Önemli bir haberiniz varsa; arkadaşlarına veya potansiyel kişilere, feedback veya referans vermeleri 
için mail atın.
- Hakkında, linkler, şirketler, Medyada; sayfaları yaratın. Bu sayfalardaki kişi veya şirketlerin size link 
verme ihtimalleri yüksek olacaktır.



- İnsanların kendini önemli hissedeceği anket ve araştırmalar yapın. Eğer diğer insanların kendilerini 
daha iyi hissetmelerini sağlarsanız, onlarda size pazarlama yapıp backlink verirler.

5- DİZİNLER ve SOSYAL BOOKMARK SİTELERİ

- Sitenizi Dmoz ve diğer ücretsiz dizinlere kaydedin.
- Sitenizi ücretli dizinlere kaydedin.
- Dizin'de kendiniz için yeni bir kategori yaratıp o kategoriye ekleme yapın.
- Del.icio.us gibi etiket temelli sitelerde; etiketleriniz duygusal olarak ilgi çekici veya trendy ise, geri 
beslemeyle sizin sitenize gelir.
- Eğer kaliteli birşey ürettiysen, birkaç arkadaşına seni del.icio.us tarzı yerlerde etiketlemeleri için sor. 
Eğer siten digg veya del-icio-us da ilk sayfada görünürse, yüzlerse blogcu senin siteni görecek ve sana 
link verme potansiyelleri olacaktır.
- digg.com gibi "site izleme"(meme trakers) sitelerine bak. Hangi fikirlerin yayıldığını öğren. Yayılan 
yeni fikirler hakkında orjinal içerikler üretirsen digg.com veya türevi diğer sitelerde listelenme şansın 
olur.

6- YEREL ve İŞ LİNKLERİ
- Ticaret/Meslek odalarına katılın.
- Yerel ticaret odasından link alın.
- Link almak için, linkinizi, belediye ve devletin ilgili sitelerine post edin.
- Üreticilerinizin, satıcılarınızın veya iş ortaklarınızın size link verme potansiyellerini düşünün. 
- Aynı sektörde fakat rekabet etmediğin şirketlerle online ve offline iş ilişkileri geliştir. Birbirinizin 
kartvizitlerini ve linklerini tavsiye edin.
- Affiliate programı başlatın. 

7- KOLAY BEDAVA LİNK

- Bedava veya ucuz ücrete, seri ilan sitelerine uygun kategorilere ilan verin.
- Yahoo'da soru sormak veya sorulan bir soruya cevap vermek.
- Google Groups'da soru sormak veya sorulan bir soruya cevap vermek.
- Eğer saygın bir şirketseniz, wikipedia'da veya başka wiki türevlerinde, hakkında sayfası yaratın. 
Sayfa yaratmak zorsa, sayfalardan link almaya çalışın.
- Belli bir konuda squidoo sayfası yaratmak 15 dakika alır. Bu sayfayı endüstri uzmanı gibi görünmek 
için kullanabilirsiniz. Bu sayfada, uzman döküman ve araçlara yer verebilirsiniz. Ve tabiki kendi 
sitenizede de link verin.
- Digg.com'a içinde sitene link olan bir hikaye post et. Bir kaç kontent daha post edip, profilinizin link 
yetkisini(authority) güçlendirin.
- RSS beslemesi yayınlıyorsanız, içeriğiniz faydalı ve güncelse, bazı insanlar senin rss'ini kullanabilir.
- Birçok forum üyelerine imza linki veya kişisel bilgi linki girmesine izin verir. Eğer kaliteli katılımlar 
yapıyorsan, bazı kullanıcılar bu linkleri izleyip siteni ziyaret edebilir, link verebilir, ürün/hizmet satın 
alabilir, sitene katkıda bulunabilirler.

8- ELEŞTİRİLER 

- Birçok marka online olarak iyi kurulmamıştır. Eğer siten, daha fazla güvene sahipse, eleştiri eklenmiş 



içeriğin daha iyi değer alacaktır.
- Amazon.com'da uygun ürünlere eleştiriler yap.  
- Amazon'da en iyi ürünlere eleştiri yapan listesi yarat ve geçmişinden bahset.  
- Alexa'da ilişkili sitelerde eleştiri yap ve trafik çek.
- ePinions gibi Ürün ve servis arama motorlarında eleştiriler yap. Bu sizin online 
güvenirliliğinizi(Authority) arttırır.
- Eğer bir ürün veya servis satın alırsanız, bizi seçenler bölümüne yazı yazabilirsin. Bu yazıların çoğu 
linke dönüşecektir. İnandırıcı ve spesifik ol.

9- BLOGLAR

- Bir  blog başlat. Batmış bir tane daha olması için açma. Düzgün olarak ve iyi içerik gir ve linkleri al. 
- Diğer bloglara link ver. Trafiklerinin nerden geldiğini sürekli takip ettikleri için hemen fark 
edeceklerdir.
- Diğer bloglara yorum yaz. Yorumların; yararlı, anlayışlı ve uygunsa; arama motorlarından  direkt 
trafik sağlamazlar. Diğer blog sahipleri bu yorumları okuyup ilgilenince, direkt trafik olarak sitenize 
yansıyacaktır. Link alma ihtimaliniz de artacaktır.
- Technorati etiketli sayfalarınız yahoo ve MSN'de yukarılarda görünür. Google'da daha az etkiyle 
yukarı yönlü etkisi görünür. 
- Eğer blog yaratırsan, farkedilir sayıda blog dizinine kaydol.

10- LINK TOPLAMAK İÇİN DİZAYN

- İnsanlar web2.0 design ları özellikle AJAX'lı şeyleri seviyorlar. Eğer, AJAX ile, hoşlarına gidecek 
nadir bulunan özellikler eklersen, link toplayabilirsin.
- Sitenizin, W3 ve 508 geçerliliklerini yapın. Özellikle devlet siteleri ve dizayn odaklı topluluklarda, bu 
dolaylı yol, sitenizi daha güvenilir ve link verilebilir kılar. 
- CSS ile tekrardan güzel bir dizayn yapın. Güzel bir dizayn CSS Vault gibi sitelerden link alır. 

11- KİRALAYIN

- Yayıncı kirala. İyi ve eski moda halkla ilişkiler hala işleyebilir.
- Danışman kirala. Evet, backlink işinde dışkaynak kullanabilirsiniz. Sadece iyisiyle çalıştığınızdan 
emin olun.

12- LİNK TİCARETİ

- Karşılıklı link değişimini küçük oranda yapabilirsiniz, doğru trafik getirecek partnerle olduğu sürece 
(Çapraz Link değişimini de aynı C-class ip'de olmadığı sürce rahatlıkla yapabilirsiniz.
- Link değişimi için, teklif almadığın durumda, uygun diğer sayfaların için şansını dene. Yüzlerce 
alakasız link barındıran yerlerle link değişimine girme. Sadece kendi konunla ilgili link değişimi yap.
O da olmadıysa, ziyaretçileri aynı yaş grubunda olan sitelerle yapmaya çalış.



13- SİTE SATIN ALMAK & LİNK KİRALAMAK & REKLAMLAR

- Yüksek kalieli link kirala. Text link reklamlar, en çok faydalı olan olacaktır.
- Yüksek kaliteli linki direkt olarak web sitesinden kirala.
- Hayır işlerine, yarışmalara ve konferanslara sponsor ol. Link görünürlüğü için iyi bir yoldur. Kalbin 
içinde!
- Açık arttırmada birşey sat ve toplanan parayı hayır işlerine bağışla. Birçok hayırsever sana bir link 
verecektir.
- Birçok arama motoru, yapılandırılması eski olan sitelere karşı taraflı davranır. Güçlü link profiline 
sahip eski bir site alıp, kendi sitenize link vermek, işinizi hızlandırabilir. Önce link güvenirliliklerini 
arttırın. Ve bunu dikkatlice yapın.

14- BEDAVA ve EŞANTİYONLAR

- Bir yarışma yap. Yarışmalar çok iyi link oltalarıdır. Birkaç yüz dolar size binlerce dolarlık link 
getirecektir.
- Bir araç grubu yarat. Orjinal ve faydalı olsun. Ve seni seven birçok link al. Mortgage hesap 
makinasının rankı neden yüksek!
- Açık Kaynaklı dizayn şablonları yarat (Wordpress, joomla...) ve altına kendi "tarafından dizayn 
edilmiştir." linkini koymayı unutma.
- Ücretsiz örneklerini, feedbacklerle değiştir.
- Firefox eklentisi çıkar. Download ve destek sayfası yapmayı unutmaki insanlar sana link versin.

15- KONFERANSLAR ve SOSYAL İLİŞKİLER

- Endüstrinizdeki önemli olayları fotoğraflamak ve kendilerine neden önemli olduklarını anlatmak 
kolay olacaktır. Önemli insanların konferanstaki resmi, çok iyi link oltası olacaktır.
- Gerçek hayatta ilişkiler geliştir. Fuarlar ve konferanslarda sıradan veya çok ünlü kişilerle tanışma 
fırsatı bulabilirsin. Bu ilişkileri web'e taşı.
- Çekici, yararlı ve ilginç röportajlar orjinal içerik yaratmak için çok iyidir. Ve söndürülmesi zor bir ateş 
ve link kaynağıdır.
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