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“Yüksek lisans” sorgusunun aranma hacim trendi





● Üniversite Tercihleri: Rekabetin çok yüksek olduğu bir alan.

● Adaylar geleneksel metodlar yerine akademik ve kampüs

hayatı hakkında online araştırmalara yöneldi.

● Üniversiteler için Google arama sonuçlarında daha görünür

ve daha çekici olmak talep yaratma ve aday öğrencinin

ilgisini toplamak için kritik öneme ulaştı.
* Arama motoru yerine Google dememin sebebi 2016 ilk çeyrek Türkiye pazar payının 93.22%’sinin

Google’a ait olması.

Üniversiteler için Dijital Pazarlama ve SEO’nun önemi



Her 4 kişiden 1’i
Üniversite eğitimleri ile ilgili araştırma 
yaparken Web’in dışındaki kaynakları 

incelemediğini söylüyor.

* Kaynak:Inc U.S. Custom Education Study, Q3 2015



Talep çatlaklardan 
sızıyor...

Eğitim/Üniversiteler ile ilgili arama 
sorgularının 80%’i dönüşüm yaratmıyor.



Adaylar açık fikirli.

Her 10 kişiden 9’u
Hangi üniversite ve hangi bölüme gideceğine 

karar vermeden Google’daki arama 
yolculuklarına başlıyorlar.



Adaylar hangi imkanların olduğunu keşfetmek 
için arama yapıyor.

Tüm sorguların 83%’ü
Marka dışı terimlerden oluşuyor ve arama yolculuklarının 

başlangıçlarını bu sorgular oluşturuyor.



Tüm ilgili sorguların 75%’i 

1-2 arama sorgusu
Sonrasında yolculuğun sonuna geliyor.

Bu sorguların da

3te 2si
Marka dışı ve jenerik sorgulardan 

oluşuyor.



Adaylar 3 ekranlı yaklaşıma adapte oldular.
Eğitimde online araştırma için hangi cihazlar kullanılıyor?



Mobile sadece hareket halindeyken 
kullanılmıyor.

Her 3 kişiden 2’si

Mobil cihazlardan eğitim konusunda 
araştırma yaparken evlerinde oluyorlar.



Arama tercih yolculuğunun tam merkezinde!

78%
Üniversite sitelerinde dönüşüm yaratan etkinliklerin

Organik Arama kaynaklı olanlara oranı.



Adaylar bilgileri çok sayıda kaynaktan elde ediyor.
Aday öğrencilerin araştırma süreçlerinde en fazla 

başvurduğu kaynaklar



Üniversiteyi tanımak için adaylar 
videoları inceliyor.

Her 3 kişiden 2’si
Üniversitenin belirli özelliklerini 
anlamak için araştırmalarında 

videolara başvuruyor.



Yolculuk devam ettikçe marka önem kazanmaya başlıyor.

2 katından fazla
Dönüşümün yaşanmasına yaklaşılan son 

dönemde içinde marka geçen sorgular daha 
fazla aranmaya başlıyor.



Karar vermeye çalışırken adaylar markanın çok sayıda özelliğini dikkatle 
inceliyorlar.

Üniversite tercih ederken dikkate alınan en önemli faktörler



Adaylar karar verme zamanı gelene dek aramaya devam ediyorlar. 
Dönüşüm ile sonuçlanan arama yolculukları 

genellikle şu şekilde son buluyor:

Arama Sorgusu

25+
Dönüşüm

10
Sayfa Gösterimi

40+



Dijital yolculuk adayların zihniyetini değiştiriyor.
Arama aktivitesi seviyesine göre dönüşüm oranları



Üniversiteler için bunlar ne 
ifade ediyor?
Tüm adayları aynı yola zorlamamalısınız.

● Landing Page mesajlarını zihniyete göre 
terzi gibi hazırlamalısınız.

● Mümkün olduğunca erken etkileşime 
geçmeli ve dönüşüm oranlarını 
arttırmalısınız.

● Etkileşimli marka deneyimini tüm 
cihazlara taşımalısınız.

● Videonun kaldıraç etkisinden 
faydalanmalısınız.



Etkin SEO için nelere dikkat etmelisiniz?
Sitenizin Google tarafından taranabilirliği
● Okunabilir URL’ler, çekici sayfa başlıkları ve açıklamaları, 

persona odaklı kelime araştırmasına dayalı kaliteli içerik inşaası, 
bu içeriğin doğru başlık ve alt başlıklarla düzenlenmesi,optimize 
edilmiş görseller, site içi etkin dolaşım, iç bağlantılandırma.

Sitenizin teknik altyapısının etkin tasarlanması
● Sayfaların hızı, güvenli bağlantılar, güçlü hosting, etkin site 

haritası, doğru yönlendirmeler.
Sitenizin iyi sıralama için Google’a güçlü sinyaller vermesi
● Sayı ve kalite olarak etkin dış bağlantı profili, dijital mecralarda 

doğru görünüm, mobil uyumluluk, lokal SEO.
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