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ANAHTAR  KELİME  ARAŞTIRMALARI
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Hedef Kelime Belirleyin

Videonuzun temel hedefini belirten bir hedef kelime belirleyin. Bu
hedef kelimenin mümkün olduğunca uzun (3-5 kelime) olması sizlere
fayda sağlar.

Yan Kelimeleri Belirleyin

Temel hedef kelimelere yardım edecek yan kelimeler belirleyin. Bu
kelimeler trend kelimeler olabilir.
- Pratik, Güncel, Ekonomik, Rehber vb. kelimeler örnek olarak
verilebilir.

Rakip Analizleri Yapın

Belirlediğiniz anahtar kelime çerçevesinde rakip videoları analiz edin.  
Bu videoların başlıkları, açıklamaları sizler için büyük bir araştırma
alanıdır. Bu analizler çerçevesinde hedef kelimelerinizi ve yan
kelimelerinizi güçlendirin.

Kelimelerinizi Aktif Kullanın

Belirlediğiniz kelimeleri, başlık, açıklama, etiket gibi alanların dışında
video üretme süreçlerinizde de aktif olarak kullanın. Video içerisinde
sesli olarak bu kelimeleri kullanmaya özen gösterin.

https://www.batuhandurmaz.com/youtube-seo/
https://www.batuhandurmaz.com/


VİDEO  BAŞLIĞI

Youtube SEO Rehberi wwww.batuhandurmaz.com

Başlıkta Anahtar Kelime Kullanının

Hedef kelimenizi video başlığınızda muhakkak kullanın. Ancak
cümlenizin organik olarak bu kelimeyi geçirdiğinden emin olun. Bir
kere kullanmak yeterli olacaktır. 

Başlık Uzunluğu

Youtube video başlığınızın mobil cihazlarda da net olarak görünür
olması önemlidir. Bu nedenle bu başlığı maksimum 70 karakter
uzunluğunda oluşturun.

Başlıkalrda Yapılan Yanlışlar

Başlıklarınızı bölmeden, tek bir cümle olarak dizayn edin.
Başlıklarda etiket kullanmayın.
Rakilerinizin başlıklarını birebir kopyalamayın
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VİDEO  AÇIKLAMASI

Youtube SEO Rehberi wwww.batuhandurmaz.com

Açıklama Uzunluğu

Açıklamanızın uzunluğunu 100-150 kelimelik minimum olarak
belirlemeniz size fayda sağlar. 

Zaman Damgaları

Videolarınızda zaman damgaları kullanarak erişebilir olmalısınız.
Ayrıca bu zaman damgaları Google aramalarında da gözükeceği için
videolarınıza zenginlik katacaktır.

Ek Bağlantılar

Videolarınız ile ilgili kaynak linkleri video açıklaması kısmında
kullanmaya özen gösterin. Kullanıcıya katkı sunacak linkleri ekleyin.
Diğer alakalı videolarınıza buradan link verecek iç link mantığı
oluşturun.

Etiket Kullanımı

açıklamalarınızda etiketleri düzenli olarak kullanın. Burada yer alacak
etiket sayısını en fazla 3-5 arasında tutun. Aksi halde spam
durumuna düşebilirsiniz. 
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THUMBNA IL
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Thumbnail İçeriği

İlgi çekici görseller ile birlikte videonuzu tam olarak ifade eden
metinler kullanın. Bu görsel ve metin oranını iyi ayarlamalısınız. Aksi
halde karışık bir görüntü oluşabilir. Duygu verici ifadeler ile görsel
oluşturun.

Birden fazla görsel kullanmayın. 
Metinlerini mobil cihazlarda da okunabilir olarak tasarlayın.
Karışık renk kontrastlarından kaçının. 

Thumbnail Boyutları

Öne çıkan görsel boyutu 1280*720 olmalıdır.
Resim formatları JPG, GIF, PNG olabilir.
Maksimum 2 MB görsel yüklenebilir.

Öne çıkan görsel boyutlarınızı Youtube standartları çerçevesinde
oluşturun. 

Thumbnail Oluşturma Kaynakları

Canva
Cool Background
Photopea
Unsplash
Flaticon

Ücretsiz görsel kaynaklardan yararlanarak etkili öne çıkan görseller
dizayn edebilirsiniz. 
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BİTİŞ  EKRANLARI  VE  KARTLAR
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Bitiş Ekranları

Oynatma listesi önerisi ( Mümkünse video ile en alakalı oynatma
listesini seçin.)
İzleyici için en iyi video önerisi
Abone ol tuşu

Bitiş ekranları videolarınızın son saniyelerinde kullanıcıları diğer
videolara yönlendirmek, oynatma listesi hakkında bilgi vermek ve
onlar ile yeniden bir etkileşim oluşturma fırsatı sunar.

Bitiş ekranlarında aşağıda yer alan 3 maddeyi de kesinlikle
eklemelisiniz;

Kartlar

Mümkünse videonun ilk 2 dakikasına eklemeyin,
En alakalı kısımlara eklemeye çalışın,
Özel metin kullanmanız pek tavsiye edilmemektedir.
Alakasız bir kart eklemekten kaçının.

Kartlar video içerisinde sağ üst kısımda kullanıcıya bilgi sunmak için
oluşturulan özel bir yapıdır. Videonun istenen her saniyesine
eklenebilir.

Bu yapıyı kullanarak videolar arasında atıflarda bulunabilirsiniz.
Örnein seri bir video sisteminizde bir önceki eğitim videonuzdan
bahsederken kart ile o videonun linkini sağ üst köşede
gösterebilirsiniz.

Video içi Kart eklerken bunlara dikkat edin;
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ETİKETLER

Youtube SEO Rehberi wwww.batuhandurmaz.com

Etiket Sınırı

Video açıklaması üzerinde 3 adetten fazla etiket kullanmayın.
Gelişmiş ayarlarda yer alan etiket kullanımında ise mümkün
oldukça fazla alakalı etkiket oluşturun.
Hem temel hem de yan kelimeleri etiket olarak kullanın.
Rakiplerinizin kullandığı etiketlerden de faydalanın.

Etiket Alaka Düzeyi

Etiketlerinizin alaka düzeylerinin yüksek olduğundan emin
olmalısınız. 
Eğer alakasız etiketler kullanırsanız videolarınızın optimizasyon
kalitesi düşecektir. Bu nedenle alakasız etiket seçimleri yapmayın.
Mümkünse niş etiketler ve uzun etiketler tercih edin.

Etiketleri Bulma Yöntemleri

Rakiplerinizi analiz edin.
SEO araçları kullanın.
Youtube arama üzerinden farklı kelimeler tespit edin.
Vidiq ve TubeBuddy gibi eklentilerden faydalanın.

1.
2.
3.
4.
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Kayıt Tarihi Ayarı

Kayıt tarihi ayarı, videoyu çektiğiniz tarihi seçmenize olanak tanıyan
bir alandır. Burada her zaman güncel olmak için videoyu
paylaşacağınız günü kayıt tarihi olarak seçmenizi tavsiye ederiz.

Konum Seçimi

Videonuzun dili ile entegre olacak bir şekilde konum seçebilirsiniz.
Ancak İngilizce videolarınız var ise bu dil daha geniş lokasyonlarda
kullanıldığı için konum seçmemek mantıklı olabilir. 
Buna ek olarak özel bir lokasyonda saha çekimi yaptıysanız direkt
olarak o lokasyonu belirleyebilirsiniz.

Çocuklara Özel Alan ve Yaş Kısıtlaması

Bu alan doldurulması zorunlu alanlardan bir tanesidir. Bir video
ya çocuklara özeldir, ya da değildir. Eğer sizin videolarınız
çocuklara özel ise muhakkak bunu belirtin. 
Eğer videolarınızda bazı yaş kriterlerini rahatsız edecek kısımlar
var ise “Yaş Kısıtlaması” alanında yer alan ayarlardan
videonuzun 18 yaş altına uygun olup olmadığını işaretlemelisiniz.

Kategori Seçimi

Kategori alanları, Videonuzun genel olarak ilgili olduğu kategoriyi
seçmenize olanak tanımaktadır. Eğer videolarınızda özel olarak
kategori belirlemezseniz, kategorileriniz kanal kategorileriniz ile
eşdeğer olarak gelir ve default belirlenir.

https://www.batuhandurmaz.com/youtube-seo/
https://www.batuhandurmaz.com/


ALTYAZILAR
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Altyazıların Önemi

Videoların altyazıları eriebilirlik anlamında önemli bir özelliktir.
Özellikle sadece görüntüyü takip etmek isteyen ve ses dinlemek için
müsait ortamda bulunmayan kişiler adına oldukça faydalıdır.

Alt Yazı Oluşturma Yolları

Otomatik Youtube çeviri ile
3.Parti araçlar ile
Manuel

Altyazıları oluşturmak oldukça zahmetli bir iştir. Videonuzu baştan
sona dinleyerek belirli zaman dilimlerine göre metinleri ayırmalı ve
bunları yazmalısınız. 
Bu çalışma saatler süren bir uğraşa dönebilir.
Videolara altyazı eklemenin bir sürü yolu vardır;

Alt Yazı Ekleme Yolu

Video düzenleme alanına giriniz,
Düzenleyeceğiniz videoyu seçiniz,
Sol panelde yer alan “Altyazılar” alanına giriniz,
Bu alanda altyazı var ise “Düzenleye” tıklayınz.
Eğer yeni yükleyecekseniz “Ekle” tuşuna basınız.

1.
2.
3.
4.
5.

Altyazıları ister .srt doyası isterseniz de metin olarak tek tek yazarak
oluşturabilirsinizx.
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KANAL  BAZLI  DÜZENLEME
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Kanal Özelleştirme

Kanal özelleştirme ayarları genel olarak Logo ekleme, Kanal resmi
ekleme, Kanal ismi planlama gibi çalışmaları içerisinde barındırır.
Kanal özelleştirme ayarlarında dikkat etmeniz gerekenler;

Kanal Logosu Ekleme

Kanal logosu kanalınızın resmidir. Tüm videolarınızın altında görünecek olan
kısımdır. Bu nedenle iyi dizayn edilmelidir. Marka logosu olarak düşünülebilir.
İstediğiniz zaman değiştirme özelliği bulunmaktadır.
Youtube kanal logosu boyutları 800×800 olarak önerilmektedir.

Kanal Resmi Ekleme

Youtube kanal resmi boyutları masaüstü için; 2560*1440 px, mobil görünüm
için; 1546*423 px olacaktır. Bu boyutlarda seçim yapmanız önemlidir.
Youtube kanal resmi en fazla 8 mb. boyutunda olabilir.

Kanal resmi, kanal logonuzun hemen üst kısmında bulunan alandır. Twitter,
Facebook, Linkedin kapak resimleri gibi kanal resmi de Youtube kapak fotoğrafı
olarak bilinmektedir. Kanalınızın içeriğini ifade etmeniz adına verimli bir alandır.

Kanal İsmi Planlama

Kanal ismi, Kanal başlığınızdır. Sizleri temsil edecek en önemli kısımlardan bir
tanesi olacaktır. Bu kısımda belki hedef kelimelerinizi kullanmayı düşünebilirsiniz.
Ancak ilk olarak kesinlikle marka adınızı ya da kendi adınızı kullanmanızı tavsiye
ederiz.

Kanal Özel Bağlantısı

Kanal özel bağlantısı, Youtube URL yapısında değişiklik yapmanıza olanak
tanıyan bir yapıdır. Bu yapıda değişiklik yapabilmek için en azından 100 Abone
sahibi olmanız gerekmektedir. Bu alan sadece tek sefer düzenleyebilirsiniz. O
nedenle kararlı ve emin olmalısınız.
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KANAL  BAZLI  DÜZENLEME
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Kanal Linkleri

Web site linki
Sosyal medya linkleri
Toplu link paylaşım sayfaları

Kanal linkler, Kanal resmi sağ alt kısmında bulunan tıklanabilir ve
özelleştirilebilir linklerdir. Kanal özelleştirme ayarları üzerinden
değiştiriebilir. Burada en fazla 5 adet link kullanabilirsiniz. Bu linkleri
istediğiniz dış kaynaklara verebilirsiniz.

Hakkımda Kısmı

Hakkınızda kısmı, Kanalınız ve hedefleriniz hakkında bilgiler
sunduğunuz kısımdır. Burada elinizden geldiğince profesyonel bir
açıklama yazmalısınız. Markanızı ve hedeflerinizi net bir şekilde
temsil eden notlar paylaşmalısınız.
Hakkınızda kısmında metin oluştururken bu metin içerisinde kanal
hedef kelimeleri arasında yer alan kelimelerinizi geçirmeyi, yan hedef
kelimeleriniz ile harmanlaşnmış bir yapı oluşturmayı ihmal
etmemelisiniz.

Kanal Düzeni

Kanal düzeni oluştururken önemli oynatma listeleri, diğer
kanallarınızın bulunduğu “Kanallar” alanını eklemeyi, son zamanların
trendi olan shorts yapısını kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

Buraya oynatma listeleri ekleyebilir, shortsları ön plana çıkarabilir ve
ana bir karşılama videosu koyabilirsiniz. Bu videolar geri gelen
kullanıcı ve yeni gelen kullanıcıya göre değişmektedir. Her ikisi içinde
farklı video koymakta fayda vardır.
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Oynatma Listesi Başlığı

İçinde hedef kelime ve yan kelimeleri kullanın.

Oynatma listesi başlıkları 150 karaktere kadar uzayabilmektedir.
Ancak yine organik olmak ve mobil cihazlarda da görünür olmak
adına bu sınırın hepsini kullanmadan 70-90 seviyelerinde kalmak
faydalı olacaktır.

Oynatma Listesi Açıklaması

Oynatma listesi açıklaması 5000 karaktere kadar düzenleme imkanı
tanıyan bir alandır. Oynatma listelerinizin ne ile ilgili olduğunu ifade
etmeniz için size büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı
değerlendirmek için bu alanlarda hedef kelimeler kullanmak şarttır. 

Hedef kelimeler yanına diğer yan kelimeleri de ekleyerek anlamlı bir
metin oluşturmak ve oynatma listenizin hedeflerini tam olarak
paylaşmak sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Etiketleri de
açıklamanın en altına dahil edebilirsiniz.

Oynatma Listesi Öne Çıkan İçeriği

Öne çıkan içerik oynatma listenizin kapağı olacaktır. Bu nedenle
buraya en son videoyu getirmek faydalı olur. 

Eğer oynatma listesi içeriğinizin ilk videosunu koyarsanız eski bir
görünüm elde etmenize neden olabilir. Bu nedenle en güncel içeriği
seçmek sizler için daha verimli olacaktır.
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VİDEO  YÜKLEMEDEN  ÖNCE  DİKKAT
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Videoda Anahtar Kelime Kullanımı

Videolarınızı çekerken, daha önceden belirlediğiniz anahtar
kelimeleri ve bu kelimelerin türevlerini bu içeril içerisinde sesli bir
şekilde geçirmeye özen gösterin. Youtube algoritmasının ses işleme
başarısı sayesinde, bu kelimeleri geçirmeniz videonuzun daha
anlamlı olmasına vesile olacaktır.

Video Dosya Adı

Videonuzu Youtube kanalınıza eklerken, yükleyeceğiniz dosya adının
da yeterince alakalı olduğundan emin olmalısınız. Tüm bu Youtube
SEO sürecinin anlamlı bir bütün oluşturduğunu unutmayınız. Bu
nedenle video dosya isimlerinizi de optimize etmeyi düşünmelisiniz.

Örneğin “Youtube SEO Nasıl Yapılır?” heddefli bir video çektiğinizi
düşünelim. Bu videoyu upload etmeden önce video dosya adınızın
youtube-seo-nasil-yapilir olduğundan emin olunuz.

Video Kalitesi

Video kalitesi Youtube tarafından önem verilen kriterlerinden biridir.
Her platform gibi Youtube’da kaliteli içeriklerin platformda yer
almasına özen gösterir. Bu nedenle video çıktılarınızı en az HD kalite
almaya özen gösterin. 

Eğer imkanınız var ise tüm videolarınızı 4K olarak çıktı alın ve bu
şekilde Youtube kanalınıza yükleyin.
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ÖNEMLİ  KULLANICI  ETKİLEŞİMİ  METRİKLERİ
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İzleyicilerin Youtube kanalınızın içerisinde

dolaşması, videodan videoya geçmesi çok büyük

bir artıdır.

Uzun videolar ve uzun izlenme süreleri önemli bir

kriterdir.

10 dakika ve üzeri videolar arama sonuçlarında

daha iyi sıralamalar almaktadır.

Video içerisinde CTA metinlere yer vermek,

kullanıcılara seslenmek fayda sağlar.

Ortalama izlenme süresi kanalınızın en önemli

kriteri olacaktır.

Kanalınız için en önemli izlenme kaynağı

“Youtube Arama”, ” Oynatma Listeleri” ve

“Önerilen Videolar” olacaktır.
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Vidiq

Etiket aramak ve keşfetmek
Rakiplerin etiketlerini göstermek
Checklist ile video puanlaması sunmak
Optimizasyon önerileri paylaşmak
Rakip analizleri yapmak
Arama sonuç sayfasına hedef kelime ile hızlı göz atmak
Rakip öne çıkan görselini görmek

Ücretsiz ve Ücretli olarak çalışabilen bir eklentidir. Videolarınız için
sizlere ciddi katkı sunabilir. 

Faydalı özellikler;

TubeBuddy

Genel yükleme ayarları (Default yükleme) kontrol edilmesi
Para kazanma ihlal kontrolü
Etiket import etme seçeneği
SEO Studio ile hedef kelime bazlı genel optimizasyon planı
oluşturmak
Hazır template oluşturmak ve daha sonra kullanmak

TubeBuddy de tıpkı Vidiq gibi ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip bir
eklentidir. 

Yukarıda saydığımız tüm özellikleri sizlere sunmaktadır. Ek olarak
sundukları ise;
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KULLANILABİLECEK  EKLENTİLER  VE  ARAÇLAR
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Youtube Arama

Youtube arama kısmı, videolarınız için yeni fikirler edinmek adına
oldukça verimli veriler sunar. Buraya hedef kelimenizi girerek
araştırmalar yapabilir, sıkça kullanılan kelime türevlerini tespit
edebilirsiniz.

Bununla birlikte hedef kelimeniz ile araştırma yaptığınızda
rakiplerinizi de görebilecek ve optimizasyon süreçlerinize rakip
analizlerinizi de dahil edebileceksiniz.

Google Trends

Google trends, hedef kelimeleriniz ile ilgili hacim verilerini bulmak, bu
verileri sezonsal olarak karşılaştırmak ve yeni kelime önerileri elde
etmek adına önemli bir araçtır. 

Youtube SEO çalışmalarınızda da Google trends kullanarak
videolarınızı bir adım da ön plana çıkarabilir, anahtar kelime
planlamanızı en doğru şekilde tamamlayabilirsiniz.
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HAKKIMDA
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SEO uzmanı Batuhan Durmaz (d.

Haziran 1995, İstanbul); Jengal

Yazılım’da SEO uzmanı olarak görev

almakta, kendi sitesi

batuhandurmaz.com üzerinden blog

yazıları yayınlamakta ve Youtube kanalı

üzerinden video içerikleri üretmektedir. 

Ayrıca Web sitelerinin dijital varlıklarını güçlendirmek ve

organik trafiklerini artırmak adına profesyonel çözümler

üretmektedir.

https://www.batuhandurmaz.com/hakkimda/

https://www.facebook.com/seoyardim
https://www.linkedin.com/in/batuhan-durmaz/
https://www.youtube.com/channel/UCu8_NGDvDWUS23GPt7e8eSg
https://batuhandurmaz.medium.com/
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DİĞER  KAYNAKLARIM
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E-Tablo SEO

Aracı

Teknik SEO

Kontrol Listesi

Kırık Link Kontrol

Aracı

SEO Rehberi
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