SEO Analiz Google Sıralama Yarışması Nedir?
SEO tekniğiyle ilgilenen herkesin dikkatini çeken SEO Analiz sıralama yarışması hakkında merak
edilenleri bu yazımızda cevapladık. Akıllı telefonlar ve internet sayesinde insanlar Google arama
motorunu sıkça kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle arama motoru sonuçlarında web sitelerinin üst
sıralarda çıkması gün geçtikçe önem arz ediyor.
SEO, dijital pazarlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda kendini ispat ederek adını
duyurmak isteyenler için bu yarışma büyük bir fırsattır. Özellikle yarışma sonucunda dereceye girecek
katılımcılarla web site sahipleri irtibata girmek isteyeceklerdir. Çünkü web sitelerini Google arama
sonuçlarında üst sıralarda yer edinmek için başarılı olmuş katılımcılarla çalışmak mantıklıdır.

SEO Analiz Google Sıralama Yarışması’nı Kim Kurdu?
Ülkemizde yıllardır yapılmayan SEO yarışması kavramı SEO Analiz facebook grubu tarafından tekrar
gündeme alınmıştır. Aslında Seçkin Talanöz’ün kurduğu Moradam ekibi, SEO yarışmasının tekrar
konuşulmasına vesile oldu. SEO Analiz sıralama yarışması için Moradam, SEO kitabı (Ayhan
Karaman),Güzelnet, Vagonsoft, Zahi hosting gibi firmalar sponsor olmaktadır. Sponsor sayısı giderek
artacağından kazananlara verilen ödüller de artacaktır.
SEO terimi, meslek haline dönüşmeden önce Google arama motorunun algoritmasını anlamak için
çeşitli denemeler yapılmıştır. Bazıları yorum backlink, bazısı da PA değerleri ile Google’ı
kandırabileceğini zannetti. Bazı kişiler ise sahte hit programlar ile Google arama motoruna kafa
tutmaya çalışmıştır.
Bunun üzerine Google, belli periyotlarla yenilenen algoritması ile SEO teriminin basit bir döngüde
ilerlemeyeceğini ispat etmiştir. SEO konusunda en iyi deneyimleri kazanmak için bu yarışmaya
katılmak oldukça mantıklı. Çünkü bu yarışma katılımcıların kendilerini ölçmelerini sağlayacaktır.
Ayrıca SEO Analiz sıralama yarışması ile katılımcılar rakiplerinin neler yaptığını görerek, yeni
yöntemler öğrenebilirler.

SEO Analiz Sıralama Yarışması Ne Zaman?
Geleneksel hale gelmesi beklenen SEO Analiz yarışmasıyla uzun süredir heyecan yaşamayan SEO
sektöründe bir hareketlilik yaşandı. 22 Ocak 2022 tarihinde başlayan bu yarışma, 31 Mart 2022
tarihinde sona erecektir. Yarışmanın kazananları 1 Nisan 2022 tarihinde açıklanacaktır.
Bu yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerden bahsedelim. Aslında bu yarışmada maddi
ödülden daha çok katılımcının kendini ispatlaması önemlidir. Çünkü yarışmada üst sıralara gelmeyi
başarmış bir kişiyle pek çok kişi çalışmak isteyecektir. Bu kişiler, web sitelerini üst sıralara taşımak için
yarışmada başarı göstermiş katılımcılarla iletişime geçeceklerdir. SEO Analiz sıralama yarışması
ödülleri aşağıdaki gibidir:
●

●

Yarışmada birinci olan kişiye 10 bin TL para ödülü verilecektir. Ayrıca özel şampiyonluk
kupası, birincilik madalyası, 6 adet domain, bir yıllık sınırsız Linux hosting ve SEO kitabı hediye
edilecektir.
Yarışmada ikinci olan kişiye 2 bin 500 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca 2 adet domain,
ikincilik madalyası, bir yıllık sınırsız hosting ve SEO kitabı hediye edilecektir.

●
●

Yarışmada üçüncü olan kişiye 500 TL para ödülü verilecektir. Ayrıca 1 adet domain, üçüncülük
madalyası, bir yıllık sınırsız hosting, SEO kitabı hediye edilecektir.
Yarışmada dördüncü ve beşinci olan kişilere 250 TL para ödülü takdim edilecektir. Bunun
yanında bir yıllık sınırsız hosting ile birlikte SEO kitabı verilecektir.

SEO Analiz Google Sıralama Yarışması Nerede Gerçekleşecek?
SEO Analiz sıralama yarışması lokasyon olarak Türkiye’de gerçekleşecektir. Ayrıca bu yarışmanın
sponsorları gün geçtikçe artmaktadır. Bu yarışmaya ilginin artmasının birçok sebebi bulunmaktadır.
Aslında SEO tekniği uzun süredir var olan bir yöntemdir. Fakat son zamanlarda özellikle e-ticaret
sitelerinin artmasıyla insanların ilgisini daha çok çekmiştir. Günümüzde SEO uzmanı sayısı artmaya
devam etmektedir.
Ülkemizde uzun zamandır SEO yarışması yapılmamaktadır. Başlarda üniversitelerde yapılan bu
yarışmalar belli bir süre ilgi görmemiştir. Çünkü SEO yarışmalarına katılan bazı kişilerin illegal yolla üst
sıralarda yer almaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Günümüzde bu illegal durum sadece yarışmalarda
yaşanmıyor. Zorlu kelimelerde, illegal teknikle anahtar kelime çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle
rakibi çok olan sektörler bu tür yollara başvurabilmektedir.
Bu gibi sebeplerden sönmek üzere olan SEO Analiz sıralama yarışması gibi etkinlikleri tekrar
canlandırmak önemlidir. Bu yarışmalarla katılımcılar birbirlerinden çok şey öğrenecektir. SEO tekniği
web sitelerinin yerel ve küresel tüm müşterilerine ulaşmayı sağlamaktadır. Bu teknikle sitenin
ziyaretçi sayısı artacaktır. Web sitesi optimize edilerek Google arama motorunda görünürlüğü
sağlanmaktadır. SEO tekniğinin pek çok faydası olduğu için bu tür yarışmaların gelenek haline
getirilmesi çok önemlidir.
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