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Keşfetme
Tarama
D�z�ne ekleme (Indeksleme)

Web s�ten�z� SERP’te sıralamaya sokmadan önce Google sayfaları
bazı adımlardan geç�r�r. Bu adımlar şunlardır:

Google onunla paylaştığınız XML s�te har�tanız �le s�z� “keşfeder”.
Ek olarak s�te �ç� veya s�te dışı bağlantıları tak�p ederek de s�ze
ulaşma olasılığı vardır. S�z� fark ett�kten sonra “tarama” adımına
geçer. Bu kısımda sayfalarınızın performansını ve uygunluğunu
kontrol eder. Hataları bulur. En son olan “�ndex�ng” adımında �se
sorunların boyutuna göre d�z�ne ekler veya hata ver�r.
Sayfanızın d�z�ne ekleme kısmını geçmes� artık arama motorunda
sıralanacağını �fade eder.

Hang� sayfalarınızın neden �ndex almadığını �ncelemek �ç�n
Google Search Console aracını kullanın.

1.Google Index Ned�r?
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Google Search Console’a g�r�ş yapın. 
Web s�ten�z� �ç�nde barındıran mülke tıklayın. 
Sol tarafta “D�z�n” bölümünü göreceks�n�z. Bu kısım s�z�
görmek �sted�ğ�n�z d�z�n raporlarına ulaştıracak. 
Google Index Sorunlarına er�şmek �ç�n altındak� “Kapsam”
butonuna tıklayın.

Web s�ten�zdek� sorunları tesp�t etmek ve �y�leşt�rmek adına
Search Console’u kullanmanız �ç�n s�ze yol göstereceğ�z. Adım
adım tak�p ed�n. 

2. Google Search Console Kullanarak
Index Hatalarına Ulaşma

http://www.dopinger.com/tr
http://www.dopinger.com/tr


W W W . D O P I N G E R . C O M

Kapsamın altındak� “S�te Har�taları” bölümü XML s�te
har�talarınızı Google’a �letmen�ze yarayan b�r araçtır. Google, bu
s�te har�taları sayes�nde web s�ten�z� daha �y� anlar. Ayrıca bu
kısımda s�te har�talarıyla �lg�l� oluşmuş sorunları da
keşfedeb�l�rs�n�z.

S�te har�talarının altındak� “URL Kaldırma” aracı �se Google’ın
daha önce d�z�ne eklem�ş olduğu ama s�z�n kaldırmak �sted�ğ�n�z
URL’ler �ç�n oluşturulmuştur. Bu araç üzer�nden kaldırmak
�sted�ğ�n�z URL’ler�n l�stes�n� gönder�rs�n�z. Google bu b�ld�r�m�n
ardından kaldırma �şlem�n� gerçekleşt�r�r. Fakat unutmayın,
kaldırılan URL’ler 6 ay boyunca tekrar d�z�ne eklenemez.
Dolayısıyla bu �şlemde çok d�kkatl� olmak gerek�r. S�ten�z�n
performansı açısından öneml� olan ve �y� traf�k alan s�teler�
göndermed�ğ�n�zden em�n olun.

B�z d�z�ne ekleme (Google �ndex hataları) �ç�n “kapsam” bölümü
�le devam edeceğ�z.
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Hata
Uyarılarla Geçerl�
Geçerl�
Har�ç Bırakıldı

Search Console üzer�nde “Kapsam” butonuna bastıysanız çıkan
sayfada 4 ayrı kategor�yle karşılaşacaksınız. Bunlar Google Search
Console’da Durum anlamına da gel�r:

Bu kısımda web s�ten�zdek� sayfaların �ndeksleme sorunlarına
ulaşmış bulunmaktasınız. Sayfanın aşağısında Search Console s�ze
hataların ayrıntılarını ve etk�lenen URL’ler� görme şansı sunar.
“Ayrıntılar” kısmında Durum s�ze sorunun hang� kategor�ye (hata,
uyarılarla geçerl�, har�ç bırakıldı…) a�t olduğunu göster�r. Tür �se
sorunun adını ver�r. Kısacası Console, s�ze gereken tüm b�lg�ler�
bulab�leceğ�n�z b�r platformdur.

3. Google Index Hataları ve Çözümler� 
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Robots.txt tarafından engellen�yor olsa da d�z�ne eklend�

İçer�k olmadan d�z�ne eklend�

3.1. Geçerl�

Bu kısımda l�stelenen URL’ler �ç�n Google herhang� b�r sorun tesp�t
etmem�şt�r. Sorunsuz b�r şek�lde d�z�ne eklenen sayfaları
bulab�l�rs�n�z.

3.2. Uyarılarla Geçerl�

S�z Google’ın bu URL’ler� d�z�ne eklememes� �ç�n robots.txt aracılığı
�le engelled�n�z. Google y�ne de �lg�l� URL’e g�den b�r bağlantı
bulmuştur demekt�r.

Çözümü: Robots.txt dosyanızdak� URL’ler� �ncelemek ve
güncellemek �ş�n�ze yarayab�l�r. “no�ndex” yönerges�n� kullanmayı
unutmayın. 

Bu uyarının altındak� URL’ler� Google d�z�ne eklem�şt�r. Ancak
�çler�nde �çer�k bulunamamıştır. Bu sayfalar g�zlenm�ş, 403 yanıt
kodu almış ya da boş b�r sayfa olarak eklenm�ş olab�l�r.

Çözümü: URL’ler�n �ç�n� kontrol ed�n. İçler� boş olan URL’ler�
kaldırın veya doldurup tekrar d�z�ne eklemey� deney�n. H�çb�r
sorun görünmüyorsa tekrar d�z�ne eklemey� deney�n.
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http://www.dopinger.com/tr


W W W . D O P I N G E R . C O M

Keşfed�ld� – şu anda d�z�ne eklenm�ş değ�l

3.3. Har�ç Bırakıldı

Google URL’ler�n�z� keşfetm�ş fakat henüz tarama adımına
geçmem�ş anlamına gel�r. Dolayısıyla �ndekslenmem�ş yan� d�z�ne
eklenmem�ş olurlar. Bu b�ld�r�mler web s�ten�z�n aşırı yüklenmes�
veya yavaş olması sebeb�yle gerçekleşeb�l�r. URL’ler�n�z� sıraya
aldıktan sonra s�ten�z �ç�n ayırdığı zaman d�l�m�nde tarama
yapamamıştır. 

Çözümü: URL’ler�n�z� tekrar tekrar kontrol ed�n. İçer�kler�n�z�n
kal�tes�n� gözden geç�r�n.
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Tarandı – şu anda d�z�ne eklenm�ş değ�l

Google �ndex alma �şlem�n�n 2.adımında olduğunu s�ze b�ld�r�yor
demekt�r. Y�ne henüz 3. adıma gelmed�ğ�nden URL’ler�n�z d�z�ne
eklenmem�şt�r. Bu tarz ger� b�ld�r�mler her zaman b�r sorun teşk�l
etmez. Yan� Google b�r sorun bulmadığında ve henüz 3.adıma
geçmed�ğ�nde s�ze bu uyarıyı ver�r. Ancak bazen �çer�kler�n�z�
d�z�ne ekleyecek kadar kal�tel� bulmadığında da �ndeksleme
�şlem�n� bu adımda sonlandırır. Google SEO ve okunab�l�rl�k
anal�z�ne önem ver�r. Kopya ve düşük kal�tel� �çer�kler g�b�
faktörler bu uyarıyı almanıza sebep olur.

Çözümü: Sorunun üstüne tıklayıp etk�lenen URL’ler�n l�stes�ne
ulaşab�l�rs�n�z. Bu URL’ler zaman �çer�s�nde d�z�ne eklenm�yorsa
�çer�ğ�n�z� �y�leşt�rmey� deney�n ve Google’a tekrar gönder�n.

http://www.dopinger.com/tr
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“No�ndex” et�ket� tarafından har�ç tutuldu

Sayfa kaldırma aracı tarafından engellend�

URL’ler�n�ze ekled�ğ�n�z “no�ndex” et�ket�, Google’a bu sayfaları
�ndekslemes�n� �stemed�ğ�n�z� b�ld�rmen�z demekt�r. Dolayısıyla
Google bu URL’ler� har�ç bırakır. 

Çözümü: Uyarının üstüne tıklayarak etk�lenen URL’lere göz atın.
Eğer bu sayfaların �ndekslenmes�n� �st�yorsanız “no�ndex” et�ket�n�
kaldırmanız ve Google’a tekrar göndermen�z gerek�r.

Bu har�ç bırakılma sorunu yukarıda da bahsett�ğ�m�z Google
Search Console’da yer alan “URL Kaldırma” aracı �le
oluşturulmuştur. Bu araç �le d�z�nden kaldırılmasını �sted�ğ�n�z
sayfalarınızın l�stes�n� Google’a �let�rs�n�z. Kaldırılan URL’ler 6 ay
boyunca tekrar d�z�ne eklenemezler. Sonrasında Google tarafından
bulunab�l�r ve tekrar d�z�ne ekleneb�l�rler. 

Çözümü: Eğer bu URL’ler�n tekrar d�z�ne eklenmes�n�
�stem�yorsanız, onlara “no�ndex” et�ket� ekleyerek Google’a b�ld�r�n. 
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Er�ş�m �zn� ver�lmemes� (403) neden�yle engellend�

Yetk�s�z �stek (401) neden�yle engellend�

Bu sorun y�ne Google’ın sayfalarınıza er�ş�m�n�n kısıtlandığı
anlamına gel�r. 403 hatası veren URL’ler�n s�z �ndekslenmes�n�
�stemesen�z b�le Google tarafından dış l�nk vb. yollarla bulunma
�ht�malı vardır. Er�ş�m� kısıtlandığı �ç�n Google bu sayfaları har�ç
bırakır.

Çözümü: Sıralanmasını �stemed�ğ�n�z URL’lere “no�ndex” et�ket�
ekley�n. Robots.txt dosyanıza bu sayfaları ekleyerek Google’a
b�ld�r�n.

Bu problem Google’ın 401 kodu �le karşılaşıp URL’ler�n�ze er�ş�m
yetk�s�n�n olmadığı durumlarda oluşur. Bu sebeple sayfalarınızı
har�ç bırakır yan� d�z�ne eklemez. Google �ç veya dış bağlantılar �le
bu URL’ler� keşfetm�ş fakat tarama yapamamıştır.

Çözümü: Etk�lenen URL’ler� kontrol ed�n. Web s�ten�z açısından
öneml� olan URL’ler bu l�sten�n �ç�ndeyse sebeb�n� bulmanız
gerekl�d�r. Google’ın �ndex almasını �stemed�ğ�n�z sayfalar �ç�n
“no�ndex” yönerges�n� uygulayın.

http://www.dopinger.com/tr
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Robots.txt tarafından engellend�

Yönlend�rmel� sayfa

Google farklı b�r standart sayfa seçt�

Yazının üst kısımlarında bahsett�ğ�m�z “uyarılarla geçerl�”
bölümündek� “robots.txt tarafından engellend� ama d�z�ne eklend�”
uyarısının har�ç bırakıldı vers�yonudur. Bu sefer Google robots.txt
dosyanız tarafından engellenen URL’ler�n�ze ulaştığında onları
d�z�ne ekleyecek kadar değerl� bulmamıştır. Dolayısıyla har�ç
bırakılmışlardır.

Çözümü: Etk�lenen URL’ler�n l�stes�n� kontrol ed�n. Google’ın �ndex
almasını �stemed�ğ�n�z sayfalara “no�ndex” et�ket� ekleyerek
dosyayı tekrar gönder�n. Aralarında değerl� URL’ler�n�z
olmadığından em�n olun. 

Bu har�ç bırakılma durumunda b�r aks�yon almanıza gerek yoktur.
Google URL’ler�n�z� yen�den yönlend�rd�ğ�nde bu uyarı gel�r ve
yönlend�rme planı �ç�n �ş�n�ze yarar.

Bu har�ç bırakılma uyarısı Google’ın s�z�n “canon�cal” yan�
standart olarak bel�rled�ğ�n�z URL yer�ne başka b�r URL’y�
standart olarak seçm�ş olmasından kaynaklanır.

Çözümü: Google’ın başka b�r URL terc�h etme sebeb� bu URL’y�
s�z�n seçt�ğ�n�zden daha değerl� bulmasıdır. Böyle b�r durumda
Google’ın standart olarak seçt�ğ� URL’y� kullanmak �ş�n�ze yarar.
Başka b�r çözüm yolu olarak �çer�ğ�n�z�n kal�tes�n� arttırmayı
deneyeb�l�rs�n�z.

http://www.dopinger.com/tr
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Doğru standart et�kete sah�p alternat�f sayfalar

Standart et�ket� olmayan kopya sayfalar

Google, web s�ten�zde kend�n� tekrar eden, kopya sayfalar
arasından or�j�nal olanlarını seçm�ş olduğu zaman bu uyarı bel�r�r.
Google’ın seçt�ğ� or�j�nal URL’lere alternat�f olan bu sayfalar d�z�ne
alınmaz ve Google bunları har�ç bırakır.

Çözümü: Bu uyarı �le karşılaştığınızda canon�cal et�ketler�n�z�
kontrol etmek dışında b�r aks�yon almanıza gerek yoktur. Or�j�nal
sayfalarınız Google tarafından d�z�ne alınmıştır.

Google’ın gönderd�ğ�n�z bu URL’ler� har�ç bırakma sebeb�, onları
kopya veya tekrarlanan, benzer �çer�kler olarak algılamasıdır.
Standart yan� “canon�cal” et�ketler�n olmamasından kaynaklanan
b�r problemd�r. 

Çözümü: Sorunun üstüne tıklayarak etk�lenen URL’ler�n�z� kontrol
ed�n. Seçt�ğ�n�z URL’ler�n�ze standart (canon�cal) et�ketler� ekley�n.
Eğer d�z�ne eklenmemes�n� �st�yorsanız “no�ndex” et�ket�
kullanmalısınız.

http://www.dopinger.com/tr
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Sunucu hatası (5xx)

3.4. Hatalar

Google URL’�n�z� tarayacağı sırada sunucu kaynaklı b�r hata
oluşmuş ve 5xx kodu döndürmüştür. Bu durumda Google �ndex
almayı durdurur. Bu tarz sunucu hatası sorunlarını, web s�ten�z�
z�yaret eden kullanıcılar da �y� karşılamaz. Kötü kullanıcı
deney�m� s�ten�z�n �majını zedeler.

Çözümü: Sunucu hataları bazen anlık gerçekleşen, geç�c� sorunlar
neden�yle oluşur. Tekrarlayan sorunlar �ç�n sunucu
problemler�yle �lg�lenen ş�rketlerden yardım alın. 

http://www.dopinger.com/tr
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Gönder�len URL “no�ndex” �şaretl� 

Bu �ndex alma hatası har�ç bırakılma uyarısı �le aynı sebeple
ortaya çıkar. Google “no�ndex” et�ketl� URL’ler� �ndekslemez ve
d�z�ne eklemez.

Çözümü: Google’ın �ndex almasını �sted�ğ�n�z URL’ler� kontrol ed�n
ve “no�ndex” et�ketler�n� kaldırın. Sonrasında d�z�ne eklenmes� �ç�n
Google’a tekrar b�ld�r�n.

Gönder�len URL ‘no�ndex’ �şaretl� hatası ve çözümü hakkında
detaylı b�lg� �ç�n ”Gönder�len URL No�ndex İşaretl� Hatası
Çözümü” başlıklı yazımızı okuyab�l�rs�n�z.

http://www.dopinger.com/tr
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Yen�den yönlend�rme hatası

Gönder�len URL bulunamadı (404) veya d�ğer 4xx
Kod Hataları

Bu tarz Google �ndex hataları genell�kle etk�lenen URL’ler�n
çalışmayan veya boş b�r sayfaya yönlend�r�lmes� sebeb� �le oluşur.
B�r d�ğer sebep �se Google botlarının çok uzun yönlend�rme
döngüler� karşısında tarama sorunu yaşamasıdır.

Çözümü: URL’ler�n�n yönlend�rmeler�n� kontrol ed�n. 2’den fazla
sayfaya yapılan yönlend�rmeler� Google taramayı reddedecekt�r.
Yönlend�rme yaptığınız sayfaların durum kodlarını ve hatalarını
kontrol etmen�zde de fayda var. İç� boş veya çalışmayan sayfalara
yönlend�rme yapmadığınızdan em�n olun. Var olan problemler�
çözdükten sonra Google’a b�ld�rmel�s�n�z. Google’a nasıl ger�
b�ld�r�m yapacağınızı yazının sonunda açıklayacağım.

404 hatası bulunamayan, s�l�nen veya artık çalışmayan sayfaları
Google’a d�z�ne eklemes� �ç�n gönderd�ğ�n�zde oluşur. Bazen b�r
URL’� s�lsen�z b�le Google b�r şek�lde ona ulaşır. Tüm 4xx kod
hatası veren URL’ler�n�z�n s�te har�tanızda olmaması ve Google
tarafından bulunmaması gerek�r.

Çözümü: Etk�lenen URL’ler�n�z� �nceley�n. S�te har�tanızda bu
URL’lere yer vermed�ğ�n�zden ve �ç l�nklerde geç�rmed�ğ�n�zden
em�n olun. Eğer �ndex almasını �stemed�ğ�n�z, s�ld�ğ�n�z b�r
sayfaysa s�te har�tanızdan kaldırın. Eğer b�r problem olduğunu
düşünüyorsanız sayfayı �nceley�n ve sorunu düzelt�p tekrar
göndermeye çalışın.

http://www.dopinger.com/tr
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Gönder�len URL robots.txt tarafından engellend�

Bu �ndex hatasının benzer�ne “uyarılarla geçerl�” bölümünde
robots.txt tarafından engellend� ama d�z�ne eklend� şekl�nde
karşılaşmıştık. Bu sefer Google etk�lenen URL’ler� d�z�ne
eklemem�şt�r.

Google’a s�ten�zdek� sayfaları taraması veya taramaması �ç�n
d�rekt�f verd�ğ�n�z dosyaya robots.txt dosyası den�r. Bu dosyada
ne yazarsanız Google ona göre hareket eder. Robots.txt tarafından
taranması engellenen ve d�z�ne alınmayan URL’ler s�z�n
tarafınızdan bel�rlenm�şt�r. Eğer s�z�n tarafınızdan b�lerek
uygulanmamışsa büyük b�r hata oluşmuştur d�yeb�l�r�z.

Robots.txt dosyanıza web s�ten�z�n URL’s�ne /robots.txt ekleyerek
ulaşab�l�rs�n�z.

Çözümü: Etk�lenen URL’ler�n�z� kontrol ed�n. Robots.txt
dosyasında taramasını engelled�ğ�n�z URL’ler�n s�te har�tanızda
Google’a taraması �ç�n sunmadığınızdan em�n olun. Google
botlarının ulaşmasını �stemed�ğ�n�z sayfalar s�te har�tasında yer
almamalıdır. Ayrıca bu sayfaların herhang� b�r �ç l�nkte
bulunmaması da s�z�n yararınıza olur. Web s�ten�z �ç�n değerl�
sayfalarınızın robots.txt dosyanızda engellenmed�ğ�n� kontrol
ed�n. Çeş�tl� SEO eklent�ler� �le robots.txt dosyanızı kontrol
edeb�l�rs�n�z.

http://www.dopinger.com/tr
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Google Test Aracı sayes�nde dosyalarınızı kontrol edeb�l�r
robots.txt tarafından engellen�p engellenmed�ğ�n� göreb�l�rs�n�z.

Bu �fade b�ze url'�m�z�n robots.txt tarafından engellenmed�ğ�n�
göstermekted�r.

http://www.dopinger.com/tr
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Google Search Console’da kapsam raporlarında ayrıntılar
bölümüne �nd�ğ�n�zde �lg�l� sorundan etk�lenen URL’ler�n l�stes�
�le karşılaşırsınız.

Düzeltme yaptığınız veya gel�şt�rd�ğ�n�z URL’ye tıklayın.

Ardından sağ tarafta bel�ren “URL’y� İncele” butonuna basın.

Google �ndex hataları anlaşıldıktan sonra bunları çözmeye
çalışırsınız. Hataları düzeltt�kten sonra Google’a ger� b�ld�rmen�z
ve tekrar �ndex alması �ç�n sürec� başlatmanız s�ze hız kazandırır.
Ş�md� adım adım Google’a Search Console üzer�nden ger� b�ld�r�m�
nasıl ver�rs�n�z �nceleyel�m:

4. Sayfaların Yen�den
İndekslenmes�n� İsteme

http://www.dopinger.com/tr
http://www.dopinger.com/tr
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Son adım olarak �se, çıkan sayfada “DİZİNE
EKLENMESİNİ İSTE” butonuna tıklayın. Bu sayede
Google’a tekrar �ndex almayı denemes� �ç�n b�ld�r�m
gönderm�ş olursunuz. Bu kısımdan sonra Google canlı
URL’n�z� test eder. Bu testte sorunla karşılaşılmazsa
�ndex almak �ç�n sayfanızı sıraya sokar. B�rden fazla
URL �ç�n toplu ger� b�ld�r�m yapacaksanız, Google’a s�te
har�tası �le göndermen�z gerek�yor. Google d�z�ne
ekleme ve URL denetleme süreçler�yle �lg�l� detaylı b�lg�
almak �ç�n Search Console Yardım Merkez�’ne göz
atab�l�rs�n�z. 
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Index hataları çözümler�
hakkında destek almak ve s�te
opt�m�zasyonunuzu sağlamak �ç�n
Dop�nger SEO Ajansı olarak s�te
�ç� SEO ve çok daha fazlası
hakkında s�zlere yardımcı
olab�l�r�z.
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https://www.tiktok.com/@dijitalpazarlama
https://twitter.com/dopingertr
https://www.youtube.com/dopingertr
https://www.udemy.com/user/dopingertr/
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