
Google Reklamcılığının Temelleri 
 

Sertifika Eğitimi Çalışma Özeti – Kasım 2015 
 
 
Online (Çevrimiçi) Reklamcılığa Giriş 
 

- Online reklamcılık, 1993’ten beri hayatımızda 

- Artan kullanıcı sayısı ve online geçirilen zaman online reklamcılığın 
payını arttıran faktörler 

- Artık online olmuyoruz, online yaşıyoruz. Hayatımızdaki önemli 
anlarda ise başvurduğumuz birinci kaynak, Internet. Bulmak, 
öğrenmek, yapmak, satın almak bizim için online davranışlar. 

 
Google AdWords Hakkında 
 

- Google AdWords, Google’ın reklamcılık platformudur 

- Google AdWords, Ekim 2000’de hayata geçti 

- Google arama sayfasında reklam gösterimi olarak başlayan sistem, 
zaman içinde çok geniş bir reklam ağı haline geldi 

- Google ile, aşağıdaki mecralarda reklam yayını yapabilirsiniz: 

o Google Arama Ağı: Google.com.tr, Google.de gibi Google’a 
ait arama sayfaları 

o Arama Ağı İş Ortakları: Maps, Groups gibi arama 
fonksiyonu olan Google siteleri ile, arama fonksiyonu için 
Google altyapısından faydalanan bağımsız site ve portaller 

o Görüntülü Reklam Ağı: YouTube, Gmail, Blogger gibi 
Google’a ait siteler, DoubleClick ve Google reklamları 
yayınlama üzere Google ile anlaşan bağımsız onbinlerce 
siteyi kapsar 

- Kampanya türünüze ve kampanya ayarlarınızdaki tercihinize gore, 
bu 3 alanda reklamlarınızı yayınlayabilirsiniz. 

- Arama Reklamları, Doğrudan Yanıt olarak da kategorize edilen, 
kayıt, randevu talebi, telefonla arama veya satış gibi hedefleri olan 
reklamverenler için idealdir. 



- Görüntülü Reklam Ağı, marka ve ürün bilinirliğini arttırmayı 
hedefleyen reklamverenler için idealdir. 

- Bir AdWords hesabını ve kampanyalarını kurgulamadan önce, 
reklamverenin hedefleri, müşterinin Hedef Pazarı gözününde 
bulundurulmalıdır. Her kampanyanın, bir hedefi vardır. 

 
AdWords Hesapları 
 

- 2 tür AdWords hesabı bulunur: Standart AdWords hesabı ve Müşteri 
Merkezim (MM) hesabı.  

- MM hesabı, ajanslar, uzmanlar ve farklı web siteleri olup birden 
fazla AdWords hesabına sahip reklamverenler için kurgulanmış bir 
şemsiye hesaptır. 

- Prensip olarak, reklamını yaptığınız her farklı alan adı için ayrı birer 
standart AdWords hesabı oluşturmanız önerilir. 

- AdWords’e, bir Google hesabı ile üye olabilirsiniz. Veya 
tanımlayacağınız yeni bir adres, Google hesabınız olur. (Kurumsal e-
mail adresinizi, bir Gmail adresini veya başka bir e-mail adresi 
kullanabilirsiniz) – benzersiz bir e-mail adresi gerekli ve yeterlidir. 

- Yeni bir AdWords hesabı kuruluşunda; Ülke, Zaman Dilimi ve Para 
Birimi belirlemeniz gerekir. Bu değerleri dikkatli belirleyin, çünkü daha 
sonra değiştiremezsiniz. 

- Hesap düzeyinde, benzersiz bir e-posta adresi, şifre, ödeme ve 
fatura bilgileri ayarı ile hesap bildirim ayarları’nı belirlersiniz 

- Faturalandırma için 2 tercih bulunur: Otomatik Ödemeler ve 
Manuel Ödemeler 

- Otomatik Ödemeler, kredi kartına bağlı olarak, belirli bir limite 
kadar once reklam harcaması yapıp sonradan ödeme yapmaya 
olamak verir 

- Manuel Ödemeler, banka transferi veya kredi kartı ile hesabınıza 
bütçenizi aktardığınız, daha sonra kampanyalarınızda bu bütçeyi 
kullandığınız modeldir 

- Bunların dışında, Birleştirilmiş Faturalandırma (eski adı YTH), Google 
tarafından ajansların kullanımına sunulabilen; MM hesabı 
üzerinden ajansların diledikleri müşterileri için belirli zaman 
dilimlerinde kullanılmak üzere belirli bütçeler tanımlamasını sağlar. 
Dönem-bütçe kontrolünün sağlanması açısından fayda sağlar 

- AdWords hesabına, başka kullanıcılara erişim verilebilir. 



o Salt e-posta Erişimi: E-posta ile bildirim, rapor ve uyarı alır; 
oturum açarak hesaba erişemez. 

o Salt Okuma Erişimi: Rapor görüntüleyip çalıştırabilir. 
Kampanyalar ve Fırsatlar sekmelerine göz atabilir. 

o Standart Erişim: Kampanyaları düzenleyebilir. Başka 
kullanıcılara erişim izni veremez, hesap ayarı değiştiremez. 

o Yönetim Erişimi: Hesap erişimi verip erişim düzeylerini 
değiştirebilir. MM hesaplarının bağlantısını kaldırabilir. 
Erişim/davet iptal edebilir. 

o MM Erişimi: Salt okuma veya standart hesap erişimi 
verebilir/değiştirebilir. 

 
 
Müşteri Merkezim (MM) Hesapları 
 

- MM hesapları, ajansların veya birden fazla hesaba sahip olup kendi 
kampanyalarını yöneten reklamverenlerin kullandığı bir hesap 
türüdür 

- MM, Çok sayıda hesabı tek giriş ile görüntüleyip yönetmeyi sağlayan 
bir şemsiye hesabıdır. 

- MM hesabına, başka MM hesapları ve standart AdWords hesapları 
bağlanabilir. 

- MM hesapları, 5 dikey katmana kadar içiçe bağlanabilir. Bir MM 
hesabına en fazla 5 MM hesabı doğrudan bağlanabilir 

- MM hesaplarına, standart AdWords hesaplarında olduğu gibi farklı 
yetki seviyelerinde erişim verilebilir 

- MM hesabınızdan, müşterinin 10 haneli AdWords hesap numarasını 
yazarak erişim talebi gönderebilirsiniz. 

 

 
Kampanya Oluşturmak ve Kampanya Ayarları 
 

- Kampanyalarınızı oluşturmaya başlamadan önce, mutlaka hesap ve 
kampanya yapınızı kurgulayın 

- Özellikle arama reklamları için, sitenizde ürün-hizmetlerinizi 
barındıran ağaç yapısını Kampanya ve Reklam Grubu yapınız için 



baz almanız tavsiye edilir. Devraldığınız bir hesabı düzenlerken, veya 
yeni bir hesap oluştururken, site navigasyon yapınızı baz alabilirsiniz. 

 

Kampanya Türleri: 

- Arama Ağı, Görüntülü Reklam Ağı Seçeneği ile: Bu kampanya 
türüyle, Arama Ağı  ve Görüntülü Reklam Ağı için ortak bir bütçe 
kullanabilirsiniz. 

- Arama Ağı Reklamları: Müşterileri Google’da arama yapan, yeni 
müşteri ve satış fırsatlarını Google araması üzerinden yakalayacak 
reklamverenler için idealdir. Tamirci, servis, vb. örnekleri akla 
gelebilir. 

- Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları: Yerleşimleri ve/ya kitleleri 
hedefleyerek, aktif olarak arama yapmasa da ürün/hizmetleriyle 
ilgilenen kullanıcılara ulaşması mümkün olan reklamverenler için 
idealdir. Piyasaya yeni giren bir ürünü tanıtmak, görsellerin gücünü 
kullanmak, vb. ihtiyaçları akla gelebilir. 

- Alışveriş (eski adı, Ürün Listeleme): Online satış yapan işletmeler 
için idealdir. Arama sonuçlarında tüketiciye, fiyat bilgisi ve ürün 
görseli ile doğrudan karşılaştırma yapma imkanı verir. 

- Video: YouTube’da ve web genelinde video ile iletişim yapacak 
reklamverenler için. TrueView reklamları ile, sadece reklamı 
gerçekten izleyen (görüntüleyen) kullanıcılar için ödeme yapmayı 
sağlar. 

- Evrensel Uygulama Kampanyası: Mobil uygulamalar için indirme 
ve/ya kullanım arttırma hedefiyle yapılan reklamlar için idealdir. 

- Yeniden Pazarlama Kampanyası: (Görüntülü Reklam Ağı için 
Yeniden Pazarlama hedeflemesi kullanılması) Sitenize daha once 
gelmiş kullanıcılara, isterseniz sitedeki davranışlarına göre 
segmente ederek, Görüntülü Reklam Ağı’nda gösterim yapmanızı 
sağlar. 

Standart/ Tüm Özellikler ayarı: Tüm Özellikler, standart ayardan 
farklı olarak Reklam Zaman Planlaması gibi reklam yayınının detay 
kontrollerini sunar. 

 

Kampanya Ayarları: 

- Ağ Seçimi: Arama Ağı (ve Arama İş Ortakları), Görüntülü Reklam Ağı 
– reklamlarınızın yayınlanacağı ağları seçin 



- Yer: Coğrafi yer anlamında kullanlır. Ülke, İl, Şehir, özel tanımlı 
bölgeler seçebilirsiniz. Hedefleyeceğiniz tüketicilerin coğrafi yerini 
tanımlamanızı sağlar. 

- Dil: Hedefleyeceğiniz tüketicilerin Google arayüzünü kullandıkları 
dili tanımlar 

- Cihazlar: Masaüstü ve dizüstü, tabletler, mobil telefonlar; İşletim 
sistemleri ve sürümleri; Operatör ve/ya kablosuz bağlantı 
hedefleyebilirsiniz. 

- Günlük Bütçe: Kampanyanızın harcayacağı maksimum günlük 
tutar. Kısmi aşmalar olabilir (günlük bazda %20’ye kadar), takip eden 
günlerde dengelenir. Ay sonunda harcamanız, (30,4 günde), günlük 
bütçeniz x 30,4 sınırı içinde kalacaktır. Günlük bütçeniz sınırlı ise, 
kaçırdığınız potansiyel reklam gösterimleri – ve müşteriler – olacaktır. 

- Teklif Türleri 

o Manuel Tıklama Başı Maliyet (TBM) Teklifi: Teklifleri tüm 
detay ayarları ile siz yönetirsiniz 

o Otomatik TBM: Toplam tıklama adedini maksimize etmek 
üzere, tekliflerinizi AdWords yönetir. 

o Geliştirilmiş TBM: Dönüşüm adedini maksimize etmek üzere, 
tekliflerinizi AdWords yönetir. 

o EBM Teklifleri: Maliyet hedefi veya sınırı koyarak, maksimum 
dönüşümü almak için bütçenizi AdWords yönetir (Dönüşüm 
Optimize Edici). 

o BGBM: Bin Gösterim Başı Maliyet (CPM) teklifi. Sadece 
Görüntülü Reklam Ağı hedefli kampanyalarda kullanılabilir. 

o Esnek Teklif Stratejileri: Arama sonuç sayfasında, üst kısmı 
veya ilk sayfayı hedeflemek üzere teklifleri otomatik 
ayarlamayı sağlar. 

- Geliştirilmiş TBM ve EBM tekliflerini kullanabilmeniz için dönüşüm 
tanımlamı olmanız, ve kampanyanızda son 30 günde en az 15 
dönüşüm elde etmiş olmanız gerekir. 

- Özel Teklif Ayarları: TBM / BGBM teklifinizi, 1) Coğrafi yere 2) 
Reklam yayın zamanına 3) Cihaz türüne (mobil/masaüstü) göre 
yüzde olarak arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Cihaza göre teklif ayarı, 
hem kampanya hem de reklam grubu düzeyinde yapılabilir. Ancak 
diğer ayarlar sadece kampanya seviyesinde gerçekleştirilir. 



- Özel teklif ayarı değerleri için fikir almak, “segment raporları” ile 
mümkündür. “Bölümlere ayır” başlığı altında, yere, cihaza, haftanın 
gününe ve günün saatine göre bölümlere ayrılmış şekilde performansı 
denetleyip teklifleriniz için karar verebilirsiniz. 

- Yayınlama Yöntemi: Standart ayar, reklamlarınızın tüm güne 
yayılarak (bütçeniz sınırlıysa ara ara gösterilerek) yayınlanmasını 
sağlar. Hızlandırılmış seçeneği, bütçeniz tükenene kadar günün 
başında reklamlarınızı sürekli gösterir. Kampanyanız, gün sonu 
gelmeden bütçesini tüketiyorsa, bunun sebebi yetersiz bütçe ve 
“hızlandırılmış” yayınlama yöntemidir. 

- Reklam Zaman Planlaması: Reklamların belirli gün ve saatlerde 
yayınlanmasını sağlar. Aynı zamanda, kampanyanızın önceden 
tanımladığınız bir günde başlamasını ve/ya durdurulmasını 
sağlayabilirsiniz. 

- Reklam Rotasyonu: Reklam grubunuzda yer alan farklı reklamların 
nasıl servis edileceğini belirleyebilirsiniz. ‘Optimize Et’ seçenekleri, 
daha iyi performans gösteren reklamları daha sık kullanılmasını 
sağlar. Bir reklam grubunda, birden fazla reklama yer vermek iyidir, 
çünkü AdWords reklamlarımızı otomatik olarak dönüşümlü yayınlar ve 
en yüksek performans sağlayan reklamları daha sık gösterir. 

 

Reklam Grupları 

- Reklam Grupları, Kampanya’nın altında yer alır. 

- Genelde, farklı ürün veya ürün grupları için farklı Reklam Grubu 
oluştururuz. 

- Reklam Grubu, bir tema ertafında oluşturulmalıdır. Ortak temalar 
kullanmak, ilgili aramalar için ilgili reklamlar göstermemizi 
kolaylaştırır ve reklam performansımız artar. 

- Reklam Grubu altında; 

o Anahtar Kelimeler (tüketiciler, hangi kelimeleri aradığında 
reklamımız görüntülensin?) 

o Reklamlar (bu Reklam Grubu için, tüketicilerin göreceği 
reklamlarımız (alternatifler tanımlanabilir) 

o Yerleşimler (Görüntülü Reklam Ağı için, reklamlarımızın 
görüntüleceği site ve sayfalar) 

o Varsayılan teklifler (TBM / BGBM teklifi) tanımlanır 

 



 
Metin Reklamlar 
 

- Google AdWords ile kullanabileceğiniz farklı reklam türleri vardır. 
Metin Reklamlar, en çok kullanılan reklam türüdür.  

- Metin reklamlar, AdWords tarafından farklı yerlerde farklı boyut, 
renk ve şekilde gösterilebilir. 

- Arama Ağı’nda sadece metin reklamlar kullanılır 

- Başlık satırı (25 karakter), 2 adet Açıklama satısı (35’er karakter), 
Görünen URL (35 karakter) ve Hedef URL’den (2048 karakter) 
oluşur. Bazı dillerde karakter sınırları farklılık gösterebilir 

- Hedef URL, parametrik olarak yapılandırılabilir (kampanya, reklam 
grubu, anahtar kelime vb. faktörlere bağlı olarak) veya Final URL 
olarak somut bir URL adresi kullanılabilir. 

- Reklamlardaki ifadeler, hem Google’ın reklam yazım politikaları, 
hem de ülkenin kanunları ile sınırlandırılır. 

- Reklamlardaki ifadeler, otomatik ve manuel incelemelerden geçer, 
onaylanır veya reddedilirler. 

- AdWords politikaları, reklamların kullanıcılar için yararlı, alakalı ve 
güvenli olmasına yardımcı olabilir. 

- Reklam yazımı için bazı temel kurallar şu şekildedir: 

o ‘Aşırı iyi’ teklifler incelemeye alınır 

o Mucize tedavi tekliflerine izin verilmez 

o Ürün/hizmetinizin, ispat olmadan en iyi, en başarılı vb. 
Olduğunu ifade edemezsiniz 

o Arkadaşlık teklifleri imite edemezsiniz 

o Bilinen kısaltmalar dışında, tüm kelimeyi büyük harfle 
yazamazsınız 

o ?, ! gibi noktalama işaretlerini başlıkta kullanamazsınız. Bu 
işaretleri, reklam metninizde sürekli kullanamazsınız. 

o Bilinmeyen kısaltma ifadeleri kullanamazsınız 

o Reklam metniniz, tüm yaş grupları için uygun olmalıdır 

o Aynı kelimeyi 3 kez ardarda tekrar edemezsiniz 

o ‘Buraya tıklayın’ vb. ifadeler kullanamazsınız 



o Tescilli ve kullanımı sahibi tarafından sınırlandırılmış 
markaları reklam metninizde kullanamazsınız 

o Reklamınızda, telefon numarası yazamazsınız (Arama 
Uzantısı olarak eklemeniz gerekir) 

- ‘İyi Reklam’ için ipuçları 

o Arama ile doğrudan alakalı reklamlar gösterin 

o Arama kelimelerinin reklam metninizde yer almasını sağlayın 

o Ürün veya hizmetinizi, rakiplerden farklılaştıran, cazip kılan 
özellikleri öne çıkartın 

o Özel tekliflere, fırsatlara yer verin 

o Harekete geçirici mesajlar kullanın 

o Tüketiciyi, reklamını yaptığınız ürün/hizmetin ve reklamda yer 
verdiğiniz detayların bulunduğu bir hedef sayfaya yönlendirin 

o Ücretsiz, size özel, öğrenin, fırsat, yakalayın, kaçırmayın, sınırlı 
sayıda, … tarihine kadar, keşfedin, vb. Ifadeler güçlüdür, 
mümkün olduğunca yer verin. 

 
 
Reklam Uzantıları 
 

- Standart reklam metnine ek olarak bilgiler ve bağlantılar sağlar 

- Üst konumda yer alan reklamlarda bulunur 

- Kampanya seviyesinde veya reklam grubu seviyesinde 
tanımlanabilir. İkisi de tanımlıysa, Reklam Grubu seviyesindeki 
reklam uzantısı kullanıma alınır. 

- Reklam uzantılarına yapılan tıklamalar, standart reklam tıklaması ile 
aynı şekilde ücretlendirilir. 

- Reklam Uzantıları’nın performansını görmek için, “Bölümlere Ayır” 
altında segment raporlarına (Bu uzantı / diğer) bakabilirsiniz.  

Reklam Uzantıları Türleri ve Kısa Tanımları 

- Yer Uzantıları: Hatira üzerinde işaret ve yol tarifi sağlar. Yakındaki 
tüketicilerin en yakın mağazanızı bulmasına veya telefonla 
aramasına yardımcı olabilir. Restoranlar, oteller, mağazalar için 
önemlidir. 

- Arama Uzantıları: Tıkla-ara (telefon no) bağlantıları.  



- Site Bağlantıları: Sitedeki belirli sayfalara doğrudan bağlantı (örn: 
İndirimdekiler, Kampanyalar). 

- Sosyal Uzantılar: Firmanın Google+ sayfası bağlantısı. Onaylı G+ 
sayfası varsa, otomatik olarak dahil edilir. Destekçilerinizi 
göstermeyi saplar. 

- Uygulama Uzantıları: Mobil uygulama indirme bağlantısı. 

- Açıklama Metni Uzantısı: Ek açıklama bilgileri ile reklamın mesajını 
genişletmeyi sağlar. Kargo Bedava, 1 günde teslim, vb. Üründen 
ürüne değişmeyen bilgileri açıklama uzantısı olarak kullanabilirsiniz. 

 

 
Görüntülü Reklamlar 
 

- Google reklamcılığında, metin reklamları dışında kullanabileceğiniz 
farklı reklam türleri bulunur. 

o Resim reklamlar: JPEG, GIF, PNG ve Flash formatlarında sabit 
veya hareketli reklamları 

o Video reklamlar 

o Zengin medya reklamları: Reklam alanında etkileşime veya 
farklı medya kullanımlarına izin veren, özel formatlar 

- Bu reklam formatları, logo, ürün görseli, animasyon, görüntü ve ses 
özellikleri ile etkilidir. 

- Görüntülü Reklam Ağı’nı ve bu formatları kullanmak, henüz 
ürünüzümüzü aramayan kullanıcılara ulaşıp onları etkilememizi 
sağlayabilir. 

- Google görüntülü reklamlarda, IAB standart boyutları kullanılır. 

- Animasyon reklamlar oluşturmak genelde zor ve maliyetlidir. 
Reklam Galerisi, size özelleştirip kullanabileceğiniz onlarda şablon 
sağlar. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 

- YouTube’da reklam yayınlarken TrueView formatlarından 
faydalanabilirsiniz.  

- Görüntüleme Başı Maliyet (GBM) fiyatlandırması, sadece TrueView 
reklamlarında mevcuttur. GBM ile, sadece kullanıcı videonuzu 
izlemek için tıklarsa veya Yayın İçi gösterimde en az 30 sn. Izlerse 
ücret ödersiniz. 

Resim reklamlar için ‘iyi uygulama’lar: 



- Farklı boyutlar deneyin. Mümkünse, tüm boyutlar için reklam 
oluşturun 

- Logonuz, görselleriniz ve reklamın yayın yerine uygun renkler ve 
temalar kullanın 

- Reklamlarınızın görsel temaları ve reklam metinleri bütünlük 
göstersin 

- Reklam Galerisi’nden faydalanın 

Video reklamlar için ‘iyi uygulama’lar: 

- İlgi çekici, tıklamaya yönlendirici bir kapak görseli (sabit görsel) 
kullanın 

- Önemli mesajlarınıza videonun ilk 15-30 saniyesinde yer verin 

- Logonuz/markanız, videonun başından itibaren belli olsun, video 
içinde görünür bulunsun 

- İlgi seviyesini canlı tutmak için videoyu kısa tutun 

 

 

Anahtar Kelimeler 
 

- Anahtar kelimeleriniz, hangi aramalarda reklamlarınızı göstermek 
istediğinizi belirler. Anahtar kelimelerinize benzer aramalar 
yapıldığında, reklamlarınız gösterilir. 

- Reklam Grubu altında, anahtar kelime listeleri oluşturursunuz.  

- Arama reklamları için bu liste, hedeflediğiniz aramaları ifade eder. 
Görüntülü Reklam Ağı için, reklamlarınızın hangi kelimelerin yer 
aldığı sayfalarda görünmesini istediğinizi belirtir. 

- Anahtar kelime listesi oluşturmak için Anahtar Kelime Aracı, Google 
Analytics raporları, Google Arama Trendlerinden yararlanabilirsiniz. 

- 4 anahtar kelime eşleme türü vardır: Geniş Eşleme, Sıralı Eşleme,  
Tam Eşleme ve Negatif Eşleme 

- Geniş Eşleme: anahtar kelimenizdeki kelimeler, farklı sırada da olsa 
yapılan aramada yer aldığında reklamınız gösterilir. Geniş eşleme 
kullandığınızda, yakın farklı ifadeler, yazım hataları, tekil-çoğul 
ifadeleri ayrıca listenize eklemekle uğraşmazsınız. 

- Sıralı Eşleme: Anahtar kelimeniz, “ “ işaretleri arasında yer alır. 
AdWords, işaretler arasındaki ifadeyi değişmez ve parçalanmaz tek 



bir kelime gibi ele alır. Yapılan aramada, anahtar kelimeniz sizin 
belirttiğiniz şekilde yer almalıdır. 

- Tam Eşleme: Yapılan arama, tam olarak anahtar kelimenizle 
eşleşmelidir. Listenizde, tam eşlemeli anahtar kelimeleriniz [ ] 
işaretleri ile görünür 

- Negatif Eşleme: - işareti ile kullanılır, veya reklam grubu / kampanya 
seviyesinde ayrı olarak listelenir. Yapılan aramada, negative olarka 
tanımladığınız kelimelerden herhangi biri yer alıyorsa reklamınız 
gösterilmez. Negatif anahtar kelimeler, alakasız gösterimler – ve 
dolayısıyla alakasız tıklamaları – azaltarak reklam hedeflerinin 
hassaslaştırılmasına yardım eder. 

- Anahtar kelimelerinizi tanımladıktan sonra, reklamlarınızın 
gösterilip gösterilmediğini test etmek isterseniz bunu ‘Reklam 
Önizleme ve Teşhis Aracı’ ile gerçekleştirmelisiniz 

- AdWords, Fırsatlar menüsü altında size dönem dönem yeni anahtar 
kelime önerileri sunacaktır. 

- Yeni anahtar kelimeler bulmanın diğer bir yolu, ‘Kampanya 
Denemeleri’ni devreye almaktır. Kampanya denemeleri, 
AdWords’ün bütçenizin belirli bir kısmını kullanarak size yeni 
anahtar kelime fikirleri bulmasını sağlar 

- Listenizi çok daha uzun tutmanız teknik olarak mümkün olsa da, bir 
reklam grubu altında 15-20 anahtar kelimeyi geçmemeniz tavsiye 
edilir.  Geniş eşleme esas olmak üzere, farklı eşleme seçeneklerini 
denemeniz, özellikle negatif kelimeleri mutlaka kullanmanız tavsiye 
edilir. 

 

 

Google Açık Arttırması ve Kalite Puanı 
 

- AdWords reklamları, bir açık arttırma sistemi ile yayınlanır. 

- Reklamların konumu, reklamverenin Maksimum TBM teklifine ve 
reklamın Kalite Puanı’na bağlıdır. 

- Maksimum TBM teklifi, reklamverenin reklamı tıklandığında 
ödemeye razı olduğu en yüksek tutarı ifade eder.  

- Her reklam grubu, hatta her anahtar kelime için farklı Maks TBM 
teklifleri belirlenebilir. 



- Açık arttırmaya giren her reklam için, Reklam Sıralaması değeri 
hesaplanır. Bu değer, Maks TBM Teklifi’nin Kalite Puanı ile 
çarpımının değeridir. Reklam Sıralaması yüksek olan reklam, üst 
sırada gösterilir. 

- Reklam Sıralaması, reklamları tetikleyen her kullanıcı aramasında 
yeniden hesaplanır. Her farklı kullanıcının yaptığı aramada, hangi 
reklamların yarışacağı ve nasıl sıralanacağı yeniden hesaplanır. 

- Hedefleme ve bütçe kısıtlarına bağlı olarak, yapılan her aramada 
farklı reklamlar yarışmaya girebilir. 

- Kalite Puanı, reklamın Tıklama Oranı, reklamın Alaka Düzeyi ve 
reklamın Açılış Sayfasının kalitesine bağlı olarak belirlenir. 

- Reklam uzantıları ve uzantıların beklenen etkisi, reklamın 
sıralamasını iyileştiren ek bir faktördür. 

- Yüksek Kalite Puanı, daha iyi reklam konumu ve/ya daha düşük 
birim TBM anlamına gelebilir. 

- Gerçekleşen TBM’niz, Maks TBM teklifinizden farklı olabilir (daha 
düşük). Gerçekleşen TBM, bir alt sıranızdaki reklamın üstünde 
kalmanızı sağlayacak olası en düşük teklif tutarıdır. 

- Kalite Puanı, Arama Ağı’nda her anahtar kelimeniz için ayrı 
hesaplanır ve 10 üzerinden bir değerdir. 

- Yayına henüz girmemiş bir reklam grubu altındaki anahtar 
kelimelere, 6 kalite puanı değeri olarak atanır. 

- Anahtar kelimenizin Kalite Puanı’nı, ilgili sütunu görüntülenen 
tabloya ekleyerek, veya Durum sütunundaki baloncuğun mouse ile 
üzerine geldiğinizde görüntüleyebilirsiniz. 

- Görüntülü Reklam Ağı’ndaki reklamlarınız için ayrı bir kalite puanı 
söz konusudur. Arama Ağı’nın kalite puanları ile Görüntülü Reklam 
Ağı’nın kalite puanları birbirini etkilemez. 

- Açılış sayfası kalitesi, Görüntülü Reklam Ağı’nda Arama’ya kıyasla 
daha etkindir. 

- Açılış Sayfası kalitesini yükseltmek için:  Alakalı, Orjinal, Açık ve 
Şeffaf, Kolay Erişilir sayfalar ve içerikler kullanın. 

- Reklamlarınız ne ile ilgiliyse, tıklama ile kullanıcıları yönlendirdiğiniz 
açılış sayfanız da aynı ürün/hizmetle ilgili olmalıdır. Site ana 
sayfasına veya çok ürün bulunan sayfalara yönlendirmek – ve 
tüketicinin oradan aradığı ürüne tekrar yolunu bulmasını beklemek 
– tavsiye edilmez. 



- Temalar ertafından oluşturulmuş Reklam Grupları, alaka düzeyini 
ve tıklama oranını arttırarak daha yüksek kalite puanları elde 
etmenizi sağlar 

- Negatif anahtar kelimeler kullanmak, tıklamaya dönüşmeyen 
aramalarda reklamınızın gösterilmesini önlediğinden, daha yüksek 
tıklama oranı elde etmenize yardımcı olur 

- Günlük bütçeniz, kalite puanınızı ve reklam konumunuzu etkilemez; 
sadece reklam gösterim frekansınızı etkiler. 

- Hesabınızda tekrarlanan anahtar kelimeler olması ideal değildir. 
Hangi reklamınızın gösterileceğini doğrudan kontrol edemezsiniz. 
Bu durumda, sadece 1 reklamınız (daha yüksek Reklam 
Sıralaması’na sahip olan) gösterilir – aynı hesaptan 2 reklam aynı 
arama sonucunda gösterilmez. 

 

 

Görüntülü Reklam Ağı Reklamları 
 

- Görüntülü Reklam Ağı, marka bilinirliği hedefleyen reklamverenler 
için idealdir. 

- Ancak doğru hedefleme ile, Doğrudan Yanıt hedefi için de çok 
verimli biçimde kullanılabilir. 

- Henüz arama-araştırma yapmayan kullanıcıların ilgisini çekebilir, 
onların ürün ve hizmetlerinizle ilgili hale getirebilirsiniz. 

- Görüntülü Reklam Ağı’nda, sdece web siteleri değil, birçok mobil 
uygulama da bulunur. 

Görüntülü Reklam Ağı’nda yapabileceğiniz hedeflemeler: 

- İçeriğe Dayalı: Anahtar kelimeler üzerinden reklamın 
görüntüleneceği sayfaları hedefleyebilirsiniz. Reklamınız, anahtar 
kelimelerinizi içeren sayfalarda gösterilir. 

- Yönetilen Yerleşimler: Reklamların gösterileceği site ve sayfaları 
manuel olarak hedefleyebilirsiniz. Reklamının sadece belirli yerlerde 
gözükmesini istiyorsanız, bu seçeneği kullanırsınız. 

- Konu (Kategori) Hedefli Yerleşimler: İçerik olarak belirli 
kategorilerde yer alan siteleri hedefleyebilirsiniz 

- Demografik Hedefli: Ziyaretçi demografisi (yaş aralığı, cinsiyet, 
ebeveynlik durumu) belirleyerek reklamı görecek kişileri 
hedefleyebilirsiniz 



- İlgi Alanı Hedefli: İlgi alanlarını belirterek reklamı görecek kişileri 
hedefleyebilirsiniz 

- Yeniden Pazarlama: Sitenize daha önce giriş yapmış ziyaretçileri 
hedefleyebilirsiniz 

Birden fazla hedeflemeyi birlikte kullanarak, daha keskin hedefleme 
yapabilirsiniz – kümeyi fazla daraltmamaya dikkat edin 

 

 

Hedefler, Dönüşüm İzleme ve Yatırım Getirisi 
 

- Farklı reklamcılık hedeflerine göre, kampanyalarınız için takip 
ettiğiniz göstergeler de değişiklik gösterir. 

- Hedefiniz marka bilinirliği ise, takip edeceğiniz göstergeler 
(metrikler) gösterim sayısı, gösterim sıklığı ve erişimdir. 

- Hedefiniz ziyaretçi almak ise, tıklama ile ilişkili istatistikleri takip 
edersiniz: Tıklama sayısı, tıklama oranı, tıklama başı maliyet, vb. 

- Hedefiniz doğrudan yanıt ise, dönüşüm tanımlamalı ve dönüşüm 
istatistiklerini takip etmelisiniz: Dönüşüm başı maliyet, dönüşüm 
oranı, dönüşüm adedi, dönüşümle sonuçlanan tıklamalar, vb. 

- Dönüşüm takibi, reklamların verimliliğini ölçümlemek açısından çok 
önemlidir. Böylelikle, sizin için değerli (para kazandıracak) müşterilerin 
hangi reklamlardan, yerleşimlerden, aramalardan vb. geldiğini 
öğrenebilirsiniz. 

- Dönüşüm oranı = Tıklamaların, hangi oranda dönüşümle 
sonuçlandığı 

- Dönüşümle sonuçlanan tıklamalar = En az 1 dönüşüme yol açan 
tıklamaların sayısı (bir tıklama, birden fazla dönüşüm getirebilir) 

- Google AdWords ile farklı tipte dönüşümler tanımlayabilirsiniz: 

- Web sayfası dönüşümleri: Sitenizde belirli bir sayfa 
görüntülendiğinde dönüşüm gerçekleşir (form gönderimi sonrası 
veya satınalma sonrası teşekkür sayfası gibi) 

- Arama dönüşümleri: Siteden veya reklam üzerinden tıkla-ara 
işlemleri dönüşüm olarak takip edilebilir. Google yönlendirme 
numaraları kullanarak (belirli ülkelerde kullanımda), belirli bir sürenin 
üzerindeki konuşmaları dönüşüm olarak tanımlayabilirsiniz. 

- Uygulama indirme dönüşümleri: iOS veya Android 
uygulamalarınızın indirilmesini dönüşüm olarak tanımlayabilirsiniz 



- Dönüşümlere değer atayabilirsiniz. Böylece, reklam kampanyanızın 
ne kadar kârlı olduğunu denetleyebilirsiniz 

- Dönüşüm aralığı; bir reklam tıklamasının ardından ne kadar zaman 
içinde dönüşüm gerçekleşirse, bunun bir AdWords dönüşümü 
olarak kaydedileceğini belirlemenizi sağlar. 

- Hedefinizi, 1 satıştan maksimum kâr etmek olmamalı. Satış adedi ve 
birim kârlılığı birlikte, dengeli şekilde yükseltmelisiniz 

- Düşük EBM (yüksek birim kârlılık) hedeflemek, dönüşüm adedini 
azaltarak toplam kârınızı sınırlayabilir. 

- Pozitif Yatırım Getirisi (YG), kârlı olduğunuzu ifade eder 

- Bütçenizi kârlı biçimde arttırmak için; 

o Kampanyalarınızı optimize edin 

o Pozitif YG elde edin (kârlılığı yakalayın) 

o Kârlılığı gözeterek bütçenizi arttırın 

 

 

Geçersiz Tıklamalar 
 

- İstenen amaç dışında yapılan, kötü niyetli tıklamalardır 

- Rakiplerin reklamını tekrarlı biçimde tıklamak, yazılım aracılığıyla 
otomatik tıklama oluşturmak, vb. davranışlar. 

- Google, geçersiz tıklamaları tespit ederek reklamvereni uygun 
olmayan maliyetten korumak için detaylı biçimde çalışır 

- Geçersiz tıklamalar, gerek otomatik olarak elenir, gerekse proaktif 
olarak gerçekleştirilen manuel incelemeler sonucu tespit edilir. 

- Sonradan tespit edilen geçersiz tıklama maliyetleri, ilk fatura 
döneminde faturanızdan düşülür 

- Tespit edilen geçersiz tıklamaların geri ödenen maliyetini 
Faturalandırma bölümünde görebilirsiniz 

- Hesabınızda geçersiz tıklama olduğunu düşünüyorsanız, inceleme 
talep edin. 

 

Raporlar, Yardımcı Araçlar ve Diğer Kampanya Araçları 
 



- Anahtar Kelime Planlayıcı; anahtar kelime(ler) veya web sitenizi baz 
alarak size hedefleyebileceğiniz anahtar kelime fikirleri verir. Bu 
anahtar kelimelerin potansiyel trafik hacmi, rekabet seviyesi 
bilgilerini; bütçe ve teklif seviyenize göre oluşabilecek trafiği ve 
maliyeti öngörmenizi sağlar. Anahtar Kelime Planlayıcı ile ayrıca, 
birden fazla anahtar kelime listesini birleştirebilirsiniz. 

- Görüntülü Reklam Planlayıcı; anahtar kelime(ler) veya web sitenizi 
baz alarak size reklamlarınızın gösterilmeye uygun olacağı yerleşim 
fikirleri verir. Bu yerleşimlerin potansiyel trafik hacmi, rekabet 
seviyesi bilgilerini; ziyaretçi profilini, yayınlayabileceğiniz reklam 
türlerini ve boyutlarını da bu araç üzerinden öğrenebilirsiniz. 

- Arama Terimleri Raporu; reklamlarınızı, hangi kullanıcı 
aramalarının tetiklediğini görmenizi sağlar. Böylece, iyi performans 
gösteren aramaları tespit edip, alakalı aramalar için reklamlarınızı 
optimize edebilir, veya kötü performans gösteren, alakasız aramaları 
bulup negatif anahtar kelime listenize ekleyebilirsiniz. 

- Açık Arttırma Bilgileri Raporu; reklamlarınızın, rakiplere kıyasla 
ne sıklıkta hangi konumda yer aldığını görmenizi sağlar. 

- Web Yöneticisi Araçları (Arama Konsolu) bağlantısı: AdWords 
hesabınızı, WMT ile bağlayabilirsiniz. Böylece, gerçek kullanıcı 
aramalarında, reklamlarınızın ve organik sıralamadaki bağlantınızın 
ayrı ayrı ve birlikte nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz. 

- Google Analytics: AdWords hesabınızı, Google Analytics ile 
bağlayabilirsiniz. Analytics, kullanıcıların web siteniz ile nasıl etkileşime 
geçtiğini gösteren kapsamlı raporlar içerir. AdWords ile bağlantı 
kurduğunuzda, iki taraflı bilgi aktarımını sağlar ve daha kapsamlı 
raporlara erişebilirsiniz. 

- AdWords Editor: Masaüstü uygulaması olarak çalışan, profesyonel 
bir hesap yönetim aracıdır. Ekip içinde görev paylaşımına, yedek 
almaya, kontrol sonrası yayına almaya olanak tanır. Dikkat: AdWords 
Editor ile aynı anda, birden fazla hesabı yönetemezsiniz. 

- Dönüşüm Optimize Edici: Dönüşüm tanımı yaptıktan, ve belirli bir 
sayıda dönüşüm biriktirdikten sonra, AdWords’ün tekliflerinizi 
ayarlaması için Dönüşüm Optimize Edici’yi kullanabilirsiniz. Bu araç, 
belirlediğiniz Hedef Edinme Başı Maliyet (EBM) değerine bağlı kalarak, 
dönüşüm getirmesi muhtemel tıklamalar için, TBM teklifinizi otomatik 
olarak arttıtır. 

- Kampanya Denemeleri: Kampanya bütçenizin belirli bir kısmını, 
belirlediğiniz bir süre için denemeler yapması amacıyla AdWords’e 
bırakabilirsiniz. Böylelikle, farklı anahtar kelimeleri, teklif seviyelerini 



ve reklam varyasyonlarını gerçek gösterim ve tıklamalar ile test 
edebilir, kampanyanızı optimize edebilirsiniz. 

- IP Hariç Bırakma: Kampanya seviyesinde yapılan bu ayar ile, belirli 
IP’lerden bağlanan kullanıcıların reklamlarınızı görmesini 
engelleyebilirsiniz. 

- Reklam Önizleme ve Teşhis Aracı: Reklamlarınızın belirli 
aramalarda gözüküp gözükmediğini; ve/ya arama sonuç sayfasında 
hangi sonuçların yer aldığını tespit etmenizi sağlar. Hangi 
reklamınızın gözüktüğünü, veya reklamınız gözükmüyorsa sebebini 
öğrenmek için bir Teşhis İşlemi yaparsınız. 

o Google’da arama yaparsanız, tıklama almayan gösterimlere 
sebep olacağınız için, TO’nuzu ve dolayısıyla Kalite Puanı’nızı 
düşürürsünüz 

o Reklamlarınız, bütçenize bağlı olarak her aramada karşınıza 
çıkmaz 

o AdWords, kullanıcılara tıklamadıkları reklamları seyrek 
gösterir / göstermez 

o Hedeflemeniz (Yer, Dil), sizin yapacağınız aramayı 
kapsamayabilir. Google’da arama yaparak reklamınızı kontrol 
edemezsiniz. 

 


