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Google Haberler Site Ekleme Kriterleri 
 
Soru: Google Haberler nedir? 
Cevap: Türkiye ve dünya üzerinde gündeme gelen haberleri, haber sitelerinden derleyip diline ve 
ülkesine göre sıralayan bir haberler portalıdır. 
 
Soru: Hangi web sitelerinden haberler yayınlanır? 
Cevap: 3 yıl öncesine kadar Robot teknolojisi ile otomatik indexleme ile haber siteleri ve/veya tür 
olarak benzeyen web sitelerini seçen Google artık, kurum ve/veya bireylerin başvurusu ile 
yayıncılarını seçmektedir. 
 
Soru: ***Başvuru için web sitemde olması gereken başlıca kriterler nelerdir?*** 
Cevap: Aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

 

 Öncelikle başvuru amacınız hit almak olmamalı. (diğer bir değişle; günde 15K (on beş bin) 
tekil hitin altında hit alıyorsanız, başvuru yapmanızın bir anlamı yoktur.) 

 Alan adresinizin (domaininiz, xyz.com gibi) en az 2 yaşında olması. (1 yaşını doldurmuş) 

 Global arama sonuçlarında ilk ±10 sayfada çıkıyor olmalısınız. Yani, Google web arama 
sonuçlarından günde minimum 15K hit alıyor olmalısınız. 

 Altyapısı ve tasarımı ücretsiz olmayan (free template, wordpress vb.) bir web sitesi. (Alt 
yapınız wordpress olacaksa bile bu ilk bakışta belli olmamalı. Profesyonel olduğunuzu ispat 
etmelisiniz.) 

 Tıklandığında açılmayan, “yapım aşamasında” tarzında mesaj veren sayfalarınız olmamalıdır. 

 Seo yapısına uygun bir tasarım. 

 Link kurallarına uygun bir şekilde sayfalarınızdan link vermelisiniz. Bir yazınızda onlarca dış 
bağlantı olmamalıdır. 

 Kolay kullanılabilir, şeffaf bir web tasarım. Neyin nerde olduğu belli ve düzenli.  

 Sitenizin en altında link çöplüğü kesinlikle olmamalıdır. 

 +18 içerik kesinlikle olmamalıdır. 

 Pop-up reklamı önermiyorum. En azından ana sayfa için. Asla olmamalı da demiyorum ama 
sayfa ziyaretçisini rahatsız etmemeli ve tabi ki; +18 bir içerik barındırmamalı ve/veya +18 
içerikli bir sayfaya yönlendirmemelidir. 

 Çok hızlı bir şekilde yanıt veren bir web sunucu.(Unutmayınız ki, Google botları sitenizi ne 
kadar hızlı gezer ise, o kadar sık ziyaret edecektir.) 

 ***İyi derecede İngilizce biliyor olmalısınız. 

 Boş olan her alanı reklam alanı olan web siteleri.(Şu anda Google Haberler’ de olan birçok 
sitede bir sürü reklam var diyeceksiniz. Evet ama onlar Google Haberler’ de yayınlanıyor, siz 
yayınlanmıyorsunuz. Dozunu aşanları silmeyi de bilir, Google. Siliyor da.) Spor arabayı 
almadan, sportif bir jant almakla eş değerdir. Önce arabayı alalım sonra süsleyelim.  

 Gerçekte var olan bir künye. Diğer bir değişle profesyonel bir ekip. Bu konuya açıklık 
getirecek olur isek; 5-6 arkadaşın bir araya gelerek “hadi bir haber sitesi yapalım” demesi 
değildir maalesef. Sadece ve sadece bu iş için çalışan profesyonel bir ekip ve ofis ortamı 
olmalıdır. Gerektiğinde size cep telefonunuzdan değil, sabit adresinizden yazılı, sabit 
telefonunuzdan sözlü, faks numaranızdan data olarak ulaşıla bilinir olmalısınız. 

 Özgün içerik. Bir önceki madde de olduğu gibi bu konuda önemlidir. Herhangi bir haber 
sitesinden alınmış bilgiyi olduğu gibi kopyalamak ve/veya kaynak göstermemek, sitedeki 
bütün haberlerin farklı haber sitelerinden almak maalesef özgün içerik değildir. Tabi ki tüm 
sitelerde haberler aynıdır ancak, ifade edilişleri aynı değildir.  Evinizdeki televizyonunuzda 
haber saati geldiğinde hepsinde aynı anda haberler yayınlanır. Bu kanallar birbirinden mi 



alıyor haberi? Tabi ki “hayır”. Hepsinin bir haber kaynağı var. Yani sizin de Türkiye ya da 
dünyanın herhangi belirli noktalarında size haber ulaştıracak kaynaklarınız olmalıdır. 

 Sitenizde görevli yazarlarınızın sürekli olarak gündem ile ilgili makaleleri ve yazıları olmalıdır. 
Bu yazılar aynı zamanda global arama sonuçlarından da size hit getirecektir. 

 Süreklilik ve güncellik. Gün içinde en az 5 dakika da bir siteniz güncelleniyor olmalı. 

 Google Haberlere özel site haritanız (sitemap) olmalı ve Google webmaster araçlarından 
sisteme yüklenmiş olmalıdır. (Google haberlere özel site haritası hakkında makalemi 
okumanızı tavsiye ederim. Burayı tıklayabilirsiniz.) Bu site haritasını webmaster araçlarına ilk 
yüklediğinizde sistem hata verecektir ancak siz yine de yükleyin… 

 Global arama sonuçlarında yüksek miktarda index sahibi olmalısınız.  

 Gizlilik sözleşmesi ve sitenizdeki başlıca kurallarınızı belirten bir sayfanızda yayınladığınız 
içerik ile ilgili açık ve net bir şekilde belirten bir sayfanız bulunmalıdır. Sitenizdeki reklamlar 
nelerdir, kime aittir, kime hitap eder vs. 

 RSS sayfası 

 Robots.txt dosyası 

 Gerçek ve kurumunuza ait olan iletişim sayfası. 
 
Soru: Nereden başvuru yapmalıyım? 
Cevap: Öncelikle Google News (haberler) başvuru öncesi bilgiler sayfasını tüm linkleriyle dikkatlice 
okumalısınız. (Bir haber sitem olmadığı halde bu makeleyi yazabilmek ve doğru bilgi verebilmek adına 
ben tümünü okudum.) Google Haberlere kayıt linki için burayı tıklayabilirsiniz. 1 yıl öncesine kadar bu 
sayfa Türkçe idi. Ancak bir takım suiistimaller ve yoğun başvurular nedeni ile sayfa yeniden İngilizceye 
çevrildi ve Türkçe desteği kaldırılmıştır. Ayrıca bildiğiniz gibi mevcut hükümetin Google Türkiye 
tarafına yapmış olduğu birtakım vergi baskılarının da buna neden olduğu dedikoduları kulağımıza 
geliyor. 
 
Soru: *** “Ben üşengeç değilim ve dürüstüm. Web sitemin Google News de yayınlanması için 
gerçekten emek verilmesi gerektiği kanaatindeyim”  Başvuru öncesi Google News 
dökümanlarının TÜMÜNÜ okudum. (bir üstteki link)  Yeterince İngilizce biliyor ve anlıyorum. Ne 
yapmam gerektiğini ve sitemin hangi özeliklere sahip olması gerektiğini TAMAMEN biliyorum. Web 
sitemin tüm kriterlere uyduğuna dürüstçe inanıyorum. Şimdi ne yapmalıyım? 
Cevap: Sitenizi Google News editörlerine göndermek ve bir takım bilgileri aktarmak için bu linke 
tıklayabilirsiniz. 
 
Soru: Yapmış olduğum başvuru ne kadar sürede neticelendirilir. 
Cevap: Verdiğiniz bilgilerin yoğunluğu ve şeffaflığına göre 2 – 4 hafta içerisinde netice alırsınız. 

http://www.emrealbayrak.com.tr/bilisim/google-news-sitemap/
http://support.google.com/news/publisher/?hl=en
http://support.google.com/news/publisher/bin/bin/static.py?hl=en&ts=2394225&page=ts.cs&from=191208

