


> ÖLÇÜMLEME
GOOGLE ANALYTICS:

TEMEL VE ÜST DÜZEY 
EĞİTİM

• KAAN ERDOĞDU
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GOOGLE ANALYTICS NEDİR?

• Sitenize gelen ziyaretçilerin sitedeki etkileşimlerinden bir şeyler öğrenerek çıkarımlar yapabilmenizi sağlayacak verileri 
toplayarak size sunan bir araçtır.

• Örnek olarak hangi sayfaların ziyaret edildiği, ne kadar kalındığı, hangi cihazların ve tarayıcıların kullanıldığı, sitede hangi
yolları izlendiği, hangi hedeflerin gerçekleştirildiğini, hatta hangi ürünlerin alınıp ne kadar ciro toplandığı gibi temel bilgileri 
sunabilir.

• Google Analytics’i ilgili sitenin iş hedeflerini göz önünde bulundurarak düşünmek gerekir.  Bunları genel olarak 5 kategoriye
ayırabiliriz.

▪ Eticaret: Ürün veya hizmet satmak.

▪ Lead toplama: Potansiyel müşteri bilgisi toplamak.

▪ İçerik yayını: Tekrarlı ziyaretleri ve site içi etkileşimi arttırmak.

▪ Online bilgilendirme: Ziyaretçilerin aradıkları bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak.

▪ Branding: Marka farkındalığı ve sadakati yaratmak.



Analytics Library

Sunucu İşleme Düzenleme Veritabanında Saklama GA Arayüzü

ga.js

analytics.js

gtag

urchin.js
• Oluşabilecek veri anomalilerini anlayabilmek ve çözüm bulabilmek için Google 

Analytics’in çalışma mantığını bilmek önemlidir.
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NASIL ÇALIŞIR ?
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GOOGLE ANALYTICS NEDİR?
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Kuruluş/Hesap/mülk/görünüm yönetimi

• Her bir veri kümesini analiz edebilmek için web sitelerinden ve mobil uygulamalarından gelen verileri ayrı mülklerde,tek bir hesap 
altında görebilirsiniz. 
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HESAP OLUŞTURMA

Hesap Adı

Site Adı (Mülk)

Websitesi URL’i

Websitesi Sektörü

Zaman Dilimi

Mülk Tipi
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İZLEME KODU

• Veri toplamaya başlamak için hesap oluşturma sürecinden sonra GA’in bize verdiği kodun siteye yerleştirilmesi gerekiyor.

• Ayarlar > Yönetici > Mülk > İzleme Bilgisi > İzleme Kodu
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GÖRÜNÜM OLUŞTURMA

Yeni bir GA hesabı/mülkü oluşturduktan sonraki önemli adımlardan biri mutlaka 
filtrelenmemiş/kısıtlanmamış bir görünüm oluşturmaktır.

Ayarlar > Yönetici > (İlgili Mülkteki) Görünüm > «Görünüm Oluştur»

[Best Practice] Bir mülkün altında en az üç adet görünüm oluşturulması tavsiye edilir:

• Master View: Ana görünüm

• Unfiltered View: Hiçbir filtre ve ayar değişikliği uygulanmamış yedek görünüm

• Test View: Master View’a filtre uygulanırken veya yeni görünümler oluşturulurken yapılacak 
değişikliklerin önce test edilmesi gerekir. Görünümlere uygulanan filtreler geçmişe dönük değildir 
ve etkileri kalıcıdır. Yani hatalı bir filtrelemeden sonra filtre silinse bile filtre uygulanan veri 
kurtarılamaz.
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GÖRÜNÜM FİLTRELERİ

Sitenin GA hesabına eklenmesi gereken filtreler sitenin ihtiyaçlarına ve yapısına göre değişebilir.

Örnek filtreler:
• IP adresini hariç tutma

• URL/kampanya/arama-terimi küçük harfe dönüştürme

• Subdomain için ayrı görünüm oluşturma

• «Sayfa» boyutunda hostname’i de gösterme

• vb..
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YETKİ SINIRLANDIRMALARI

• Kullanıcıları Yönetme (Manage Users) :Hesap kullanıcılarını yönetebilir (kullanıcıları 
ekleme/silme, herhangi bir izin atama). Düzenleme veya Ortak Çalışma'yı içermez. Bu 
izne sahip olduğu her türlü hesap, mülk veya görünüm için kendisi dahil herhangi bir 
kullanıcıya tüm izinleri verebilir.

__________________________________________________________

• Düzenleme (Edit): Görünümler, filtreler, hedefler vb. oluşturabilir ve düzenleyebilir. 
Kullanıcıları yönetemez.Yönetim ve raporlarla ilgili işlevleri yerine getirebilir (ör. 
hesapları, mülkleri, görünümleri, filtreleri, hedefleri vb. ekleme/düzenleme/silme, 
ancak kullanıcıları yönetme hariç).

__________________________________________________________

• Ortak Çalışma (Collaborate): Dashboard’lar ve ek açıklamalar gibi paylaşılan varlıklar 
oluşturabilir ve düzenleyebilir. (İlişkilendirme modelleri,kanal gruplamaları,dönüşüm 
segmentleri,özel raporlar,segmentler,vb.)

__________________________________________________________

• Okuma & Analiz (Read & Analyse): Rapor ve yapılandırma verilerini görebilir, 
raporlardaki verilerle oynayabilir (ör. tablo filtreleme, ikincil boyut ekleme, segment 
oluşturma).
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CHROME UZANTILARI
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ARAYÜZ
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TERİMLER

* Iab Adex Benchmark 2018 Raporu 

İlişkilendirme:

İlişkilendirme Modeli:

Dönüşüm:

Boyut:

Etkinlik:

Hedef:

İsabet:

Metrik:

Sayfa Görüntüleme:

Segment:

Oturum:

Kaynak:

Aracı (Araç):

Hedeflere giden yollardaki adımlara değer atama işlemi

Değer atama işleminin nasıl ve neye göre ayarlandığı

İşletmenin başarısı için önemli olan bir aktivite. Satış, form doldurma, video izleme vb.

Verinin tanımlayıcı bir özelliği. Tarayıcı, şehir, trafik kaynağı vb.

Site içeriğiyle olan kullanıcı etkileşimlerini tanımlayan bir tür «hit». Dosya indirme, reklam tıklama vb

İş hedeflerini ne kadar gerçekleştirebildiğimizi gösteren sitede gerçekleşen önemli aksiyonlar

GA’e veri gönderilmesiyle sonuçlanan her etkileşim. Sayfa yüklemesi, event gerçekleşmesi vb

Nicel değer veren veriler. Toplam ya da oran olarak olabilir. Ort. Oturum Süresi, Sayfa Görüntüleme vb

Websitesindeki sayfaların yüklenmesi/yenilenmesi işlemleri.

Benzer özellikler taşıyan oturum veya ziyaretçilerden oluşan alt gruplar.

Kullanıcının sitede aktif olduğu zaman dilimi. 30 dakikalık eylemsizlikten sonra biter.*

Trafiğin kaynağıdır. Örneğin «google», «facebook.com» gibi

Trafik kaynağının kategorisidir. Örneğin reklam trafiği için «cpc», organik trafik için «organic» gibi.

Attribution

Attribution Model

Conversion

Dimension

Event

Goal

Hit

Metric

Pageview

Segment

Session

Source

Medium
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ARAYÜZ KULLANIMI
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ARAYÜZ

Veri: Verileri tablo biçiminde gösterir.

Yüzde: Seçili metriğin toplam değere katkısını gösteren pasta grafik görüntüler.

Performans: Seçili metrikler için göreli performansı gösteren yatay bir çubuk grafik görüntüler.

Karşılaştırma: Seçili metriklerin site ortalamasına göre performansını gösteren bir çubuk grafik görüntüler.

Terim Bulutu: Anahtar kelime performansının görsel bir temsilini gösterir.

Pivot: Verilerinizi ikinci bir boyut eksenine yerleştirerek belirli raporlar için tablolardaki bilgileri yeniden düzenler.
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METRİKLER VE BOYUTLAR

• Bütün raporlar boyutlar ve metriklerin üzerine inşa edilmiştir.

• Herhangi bir veri tablosundaki veriler

➢ seçili tarihe,

➢ bulunduğumuz görünüme ve

➢ uyguladığımız segmente bağlıdır.

• Sunulan veride bir sorun olduğunu düşünüyorsanız her 
şeyden bu üçünü kontrol etmek gerekir.

• Bakılan bir varsayılan rapordaki birincil boyut değiştirilebilir, 
ikincil boyut eklenebilir.

• Raporlara farklı kombinasyonlarda filtreler eklenebilir.
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SEGMENTLER

• Segmentasyon her analizin en önemli ilk adımlarındandır.

• Özet olarak segmentler bir analitik verisini farklı kriterlerle tanımlanmış alt gruplara bölerek analiz etmeyi sağlar.

• Esasında segmentler, verinizden iyi tanımlanmış alt gruplar (subset) oluşturmaya yarayan filtreler bütünüdür.

• Segmentler sayesinde kurallarımıza uyan kullanıcıarı bir araya toplayarak beraber analiz edebilir, böylece benzer kullanıcıların
davranış pattern’larını daha iyi görebiliriz.

• GA’de önceden tanımlanmış segmentler olduğu gibi kendi segmentlerimizi yaratma imkanı da vardır. Bazı öntanımlı segmentler 
olarak:

• Mobil Trafik

• Masaüstü Trafik

• Yeni Kullanıcılar

• Tekrar Kullanıcıları gibi örnekler verilebilir.
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SEGMENTLER
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KİTLE OLUŞTURMA

Yönetici>Mülk>Kitle Tanımları>Kitleler 
altından hedefleme alanında aktif olarak 
kullanılabilecek kitle tanımlamaları 
yapılabilir.
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FİLTRELER

Filtreler verilerimizi organize ederek daha derinlemesine bakabilmemizi 
sağlar.

Temel düzeyde veya gelişmiş olarka uygulanabilir.

Gelişmiş filtrelerde boyutlar

• İçerir

• Şununla başlar

• Şununla biter

• Tam olarak eşleşir

• ve regex eşleşmesi olarak sıralanır.

Filtrelerde ilave kıstaslar otomatik olarak «AND» (ve) operatörüyle eklenir. 
«OR» (veya) operatörünü kullanmak için basit düzeyde regex eşleşmesi 
kullanmak gerekir.
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KİTLE RAPORLARINA GENEL BAKIŞ

Kuş bakışı bir görünüm verir ve basit düzeyde bir dashboard gibidir.

Genel olarak trendleri görmemizi sağlayabilir ancak tarihsel karşılaştırma şeklinde baktığımızda daha çok veri sunabilir.
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KİTLE RAPORLARINA GENEL BAKIŞ

Demografik : Yaş, Cinsiyet 

Coğrafi : Dil, Lokasyon

Davranış: Yeni Kullanıcılar, Geri 
Gelen Kullanıcılar

Teknoloji: Tarayıcı, Ağ

Mobil: Cihaz kırılımı
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KİTLE: YENİLER – GERİ GELENLER

Siteye ilk defa gelenlerle, daha sonra geri gelen ziyaretçilerin davranışları birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle Yeniler – Geri Gelenler 
(New vs Returning) önemli raporlardan biridir.
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KİTLE: MOBİL

Mobil altında Genel Bakış raporunda 3 cihaz kategorisine göre (mobil, pc ve tablet) performans metrikleri sunulur.

Cihazlar raporunda ise detaylı olarak cihaz bazında segmente edilmiş veriler vardır.
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EDİNME RAPORLARINA GENEL BAKIŞ

• Tüm Trafik: Kanallar, 
Kaynak/Aracı 

• Google Ads: 
Kampanyalar,Kelimeler

• Search Console: İniş 
Sayfaları

• Kampanyalar: Tüm 
Kampanyalar, Organik 
Kelimeler
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EDİNME RAPORLARI NEDİR?

Edinme raporları gelen kullanıcıları hangi yolda elde ettiğimize dair bilgiler verir.

Bu raporlar genel olarak kanal, kaynak, araç, anahtar kelime ve kampanya olarak bölünür.
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EDİNME: KAMPANYALAR

Kampanyalar (Campaigns) raporunda pazarlama kanallarından siteye çektiğimiz kullanıcıların gelirken 
kullandıkları terimleri ve reklam / organik kampanyalarımızın performansına dair veriler bulunur.

Buradaki kampanya adı ve ücretli anahtar kelimeler reklam kampanyaları sırasında kullanılan UTM 
parametreli url’lerden gelir.

[Best Practice] Site dışında paylaşılan her URL’e tutarlı şekilde utm etiketlemesi eklemek son derece 
önemlidir.

UTM etiketlemesi Google Campaign URL Builder üzerinden yapılabilir.
• utm_source: «Kaynak» boyutunda
• utm_medium: «Aracı» boyutunda
• utm_campaign: «Kampanya» boyutunda
• utm_term: «Anahtar Kelime» boyutunda
• utm_content: «Reklam İçeriği» boyutunda görünür.
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EDİNME: KAYNAK/ARACI

Kaynak/aracı (source/medium) raporunu siteye gelen trafiğin kaynağını daha detaylı incelemek için kullanabiliriz.
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EDİNME: KANALLAR

Kanallar raporu trafik kaynakları ve bunların kalitesine genel bir bakışta bulunmak için önemlidir.

Burada baktığımız rakamlara göre hızlı kararlar vermek yerine buradaki verinin bizi daha detaylı incelemeler yapacağımız raporlara ve 
segmentlere yönlendirmesine izin vermek daha sağlıklıdır.
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KİTLE RAPORLARINA GENEL BAKIŞ

Sayfa İçeriği: Tüm 
Sayfalar,Ayrıntılı İçerik 
İncelemesi,Açılış Sayfaları,Çıkış 
Sayfaları

Sayfa Hızı: Sayfa 
yüklenme,indirilme hızları

Site Arama: Site içi aranan 
kelimeler

Etkinlikler: Sayfa raporu,En 
Popüler Etkinlikler,Genel Bakış
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DAVRANIŞ: SİTE ARAMASI

Site içi arama kullanıcı intent’ine (niyet) dair en net ipuçlarını veren davranışlardan biridir.

Sitede arama yapan kullanıcıların dönüşüm oranları çok büyük oranda arama yapmayanlara göre daha yüksek olur.

Site araması takibi Yönetici > Görünüm 
> Görünüm Ayarları > Site Arama 
Ayarları bölümünden kurulabilir.
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DAVRANIŞ: ETKİNLİKLER

Etkinlikler (event) GA’in kendisinde hazır olarak bulunmayan ancak bizim takip etmek isteğimiz önemli eylemler olarak 
değerlendirilebilir.

Bir event’in 4 parametresi vardır. Kategori, Eylem, Etiket ve Değer. Bunlardan sadece Kategori ve Eylem zorunludur.
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DÖNÜŞÜM RAPORLARI

Hedefler: Tanımlanmış olan 
hedeflerin 
performansı,Hedef 
Akışı,Huni Görselleştirme

E-ticaret: Ürün ve satış 
performansı

İlişkilendirme: Model 
Karşılaştırma Aracı
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DÖNÜŞÜMLER: HEDEFLER

Hedefler Google Analytics’in en önemli noktalarından biridir. Hedef kurulmadığında siteyi ve site trafiğini neye göre optimize 
edeceğimizi ve yaptığımız pazarlama çalışmalarının başarılı olup olmadıklarını bilemeyiz.
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DÖNÜŞÜMLER: HEDEFLER

• Hedefler sitenin iş modeline göre değişecektir. Örneğin 
bunlar üyelik/irtibat formu doldurma, içeriği sonuna 
kadar okuma, bir videoyu izleme veya bir e-ticaret 
sitesinde satış aksiyonu olabilir.
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DÖNÜŞÜMLER: ETİCARET

Eticaret siteleri için kesinlikle gerekli olan bir rapor türüdür.

Altında,
• Alışveriş davranışı raporu

• Satış performans raporu

• Ürün performans raporu

• Ödeme davranışı raporu

• Sipariş kuponu raporu

• Ürün kuponu raporu gibi raporlar bulunur.
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GERÇEK ZAMANLI RAPOR

Sitenin ziyaretçilerini ve davranışlarına dair bazı temel bilgileri anlık olarak sunan bir rapor türüdür.
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ÖZEL NOT EKLEME

Belirli tarihlere herkesin görebileceği bir not ekleme:
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ÖZEL RAPORLAR

• Gezgin, bir çizgi grafik ile veri tablosunun yanı 
sıra arama/sıralama seçenekleri ve ikincil 
boyutlar içeren standart Analytics raporudur.

• Düz Tablo, verileri satırlarla gösteren statik ve 
sıralanabilir bir tablodur.

• Harita Yerleşimi, trafik ve etkileşim hacmini 
göstermek için farklı bölgelerin ve ülkelerin 
koyu renklerle görüntülendiği bir dünya 
haritasıdır
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Google ads & Analytıcs ölçümleme farkı

Google Analytics üzerinde Source/Medium ve 
Kampanya performansları,Multi Channel Funnel 
haricinde Non-direct Click Attribution modelini 
kullanırken Multi Channel Funnel raporlarında 
Last Click modelini kullanmaktadır.

Google Ads ise Last Adwords Click ilişkilendirme 
modelini kullanmaktadır. Yani dönüşümü 
tamamlayan kullanıcıların kullandığı son google 
ads kanalı dönüşüm değerini almaktadır.

GA Multi Channel Olmayan Raporlar: Dönüşüm Değerini Paid Search’e yazılır
GA Multi Channel Raporu: Dönüşüm Direct Altına yazılır.
Google Ads Raporu: Dönüşüm Paid Search’e yazılır

GA Multi Channel Olmayan Raporlar: Dönüşüm Organic Search’e yazılır.
GA Multi Channel Raporu: Dönüşüm Direct altına yazılır.
Google Ads Raporu: Dönüşüm Paid Search’e yazılır.
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GOOGLE DATA STUDIO NEDİR ?

Google Data Studio Google’ın pazarlama hizmetlerinden ve farklı kaynaklardan yararlanarak özel raporların oluşturulmasına olanak sağlayan 
ücretsiz bir Google aracıdır. 

Analytics, AdWords, Search Console, Google Sheet, YouTube gibi platformlarda bulunan dataların dinamik olarak görselleştirilmesini sağlayan 
raporlama aracıdır.
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GOOGLE DATA STUDIO NEDİR ?
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CONNECT
1 2

3
4
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GOOGLE DATA STUDIO NEDİR ?

Use Template Create your own Template
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VISUALIZE
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VISUALIZE (DATA)
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VISUALIZE (STYLE)
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LOWER&CONCAT FORMÜLLERİ

• LOWER Formülü

Data Studio’da ki Lower formülü herhangi bir dimension’daki metni küçük harfe dönüştürmenizi sağlar. 
Dimension’da ki harf olmayan karakterlere etki etmez.

Formül: LOWER(Dimension1)

• CONCAT Formülü

Birleştirmek yada bir araya getirmek için kullanılan formüle denir. Farklı dimension’daki verileri 
birleştirmemizi sağlar. Örneğin bir den fazla domain’i yada subdomaini olan sitelerin page raporunu 
incelemek için örnekteki gibi kullanılabilir.

Formül: CONCAT(Dimension1,Dimension2)
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CASE WHEN FORMÜLÜ

• Case Formülü
Data Studio’daki Case ifadesi dimensionları belirli bir kurala göre gruplandırmamızı ve metrik 
değerlerinin bu gruplandırmaya göre verilmesini sağlar. Örneğin beinsport üzerinden izlenen maç 
özetlerini url’lerindeki takım isimlerine göre gruplandırıp takım bazlı raporlamalar yapılmasını 
sağlayabilir. 
Örnek Formül:

CASE

WHEN REGEX_MATCH (Dimension1, “ Regex İfadesi “) THEN “İstenilen Grup İsmi“ 

WHEN REGEX_MATCH (Dimension1, “ Regex İfadesi2 “) THEN “İstenilen Grup İsmi“

ELSE “Others “

END
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BLENDED DATA 

• Blended Data Source: Google Data Studio’da blended data özelliği, birden fazla kaynağa(max=5) dayalı 
grafikler oluşturmanıza olanak sağlar. Bunun için iki kaynak arasında mutlaka ortak olan bir dimension 
gerekmektedir. Bu dimension, iki kaynağın join key’i olarak adlandırılır.



TEŞEKKÜRLER


