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Dijital Platformlar Evreni
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Google reklamları nedir?



Google Ads paneli



Google Ads hesap kurulumu
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Kampanyalar 3 temel bölümden oluşur: 

1-Kampanya: Kampanya hedefi, bütçe, ayarlar
2-Reklam grubu: Hedefleme
3-Reklam: Krea;f (me;n, banner, video)

Google Ads hesap yapısı



Google reklamları işleyişi

Kampanya
hedefinin seçimi

Envanter ve
format seçimi

Kreatiflerin
(metin,banner,video) 

oluşturulması

Bütçe, teklif
ayarı ve
hedefleme
ayarlarının
seçimi1

2
3
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Kampanya Hedefleri 1



Google reklam formatları 2



Tüke%ci yolculuğuna göre reklam formatları

Bilinirlik

Değerlendirme

Satın alma

Trv for Reach
Masthead

Trueview
Bumper
GDN
Youtube Discovery
UAC

Search
GDN
Trv for Action
Discovery
Shopping
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Arama reklamı me*nleri nasıl yazılır? 3

ETA – Expanded Text Ads

Ø Standart 2/3 başlık ve 1-2 açıklama 
satırı ile oluşturulan reklamlar

Ø En az 2 adet olmalı

RSA – Responsive Search Ads

Ø Çoklu başlık ve açıklama ile 
oluşturulan reklamlar

Ø En az 1 adet olmalı



Youtube videoları nasıl olmalıdır? 3



Bütçe Ayarları

Günlük Bütçe

• Günlük olarak belirlenen bütçeyi
harcar

• Gerekli gördüğünde 2 ka9na
kadar çıkabilir

Toplam Bütçe

• Kampanya dönemi boyunca
efektif bir dağılım yaparak sistem
optimizasyonu ile harcama yapar
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Teklif Stratejileri

Manuel bidding

• Manuel CPC
• Manuel CPV
• Manuel CPM

Maximize Clicks

• Tıklamayı
maksimize
eder

Maximize 
Conversions

• Dönüşümü
maksimize
eder

Target 
Impression 

Share
• Sıralamada ilk 

sıraya çıkmayı
hedefler

• CPC yüksek
gerçekleşir

• CTR düşük
gerçekleşir

Conversion 
Value

• Ciroyu
hedefler
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Hedefleme Çeşitleri
Youtube & 

GDN
Demografi

Lokasyon

Kelime

Dil-Cihaz

İlgi Alanı

Konu

Yerleşim - Kanal

RemarkeBng

Search

Kelime

Demografi

İlgi Alanı

Remarketing

Listeler & Benzer hedef kitleler
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Custom Intent hedeflemesi
Google’da belirli kelimeleri arayan kullanıcıları Youtube’da hedefleme tekniği.
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Custom Affinity hedeflemesi 4



Optimizasyon
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Kampanyalar nasıl op-mize edilir?
Kampanya hedefine yönelik metriğin kontrolü ve maksimuma ge8rmeye çalışılması

Hesap OptiScore kontrolü ve önerilerin uygulanması

Arama reklamlarında “Search Terms” raporundan bakılıp ilgili kelimelerin kampanyaya
eklenmesi, ilgisiz kelimelerin de negatife eklenmesi

Kalite puanı düşük kelimelerin me8n veya yönlendirme sayfası iyileş8rmelerinin yapılması
veya durdurulması

Arama reklamlarındaki RSA metinlerinin "Ad stregth"lerinin kontrol edilip düzenlenmesi

GDN ve Youtube kampanyalarında kreatiflerin değiştirilmesi

Gerekli Remarketing hedeflemelerinin düzenli olarak kampanyalara eklenmesi



Arama Reklamları
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• Clicks
• Cost Per Click (CPC)
• Click through Rate (CTR): Clicks / Impressions

“Varış Sayfası” gösterilir ve 
reklamveren ücretlendirilir

Google Ads reklamları 
gösterilir “Impression”

Kullanıcı arama 
yapar

Kullanıcı reklama 
tıklar “Clicks”

En Şık Güneş Gözlükleri
Dünyaca Ünlü Güneş Gözlükleri
%50'ye Varan Süper İndirimler!
ornekgozlukcu.com/gunesgozlugu

Arama Reklamları



SEM

SEO

Arama reklamları



4

3

Sayfanın üstünde max 4, altında max 3 tane yer alır
Arama reklam alanları



Kalite Puanı



Reklam sıralaması nasıl olur?



Sitelinks

Callout

Structure 
Snippets

Call extension
Loc extension

Reklam uzantıları



Arama reklamı stratejileri



Anahtar kelime seçimi nasıl yapılır?

Anahtar kelime planlayıcıdan; marka, genel ve gerekli görülüyorsa rakip kelimeleri sistemde aratıp, bu kelimelerle ilgili 
benzer aramaları aynı gruplarda toplayacak şekilde farklı kelime grupları hazırlanarak arama kampanya planı hazırlanır.



Kelime eşleme seçenekleri

Geniş Eşleme

• Alakalı tüm
kelimeler
aratıldığında reklam
gösterilir

Sıralı Eşleme

• “kelime grubu“ 
olarak yazılır

• Bu şekilde önüne
veya arkasına başka
kelimeler gelecek
şekilde aramalar
yapıldığında reklam
gösteriilir

Tam Eşleme

• [kelime] olarka
yazılır

• Tam olarak bu 
şekilde arama 
yapıldığında reklam 
gösterilir

Negatif Eşleme

• Reklamın çıkmasını
istemeriğimiz
kelimeler listesi



Kampanya kurulumu

Kelime listeleri ve metinlerin girilmesi



Alışveriş Reklamları

31



Akıllı Alışveriş reklamları



Google Merchant Center



Kampanya kurulumu



Görüntülü Reklamlar
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Google’ın sahip olduğu site network’ü
içerisinde yayınlanabilen ve hem 
bilinirliğe hem dönüşüme katkı sağlayan
görsel reklamlardır. İlgi alanı hedefli 
yayınlar yapılabilir. 

Ücretlendirme
•Tıklama Başı (CPC) 
•Bin Gösterim Başı (CPM) 

Google Görüntülü Reklamlar - GDN



Kampanya kurulumu

Smart Display

• Tek bir URL girilebilir
• Daha kolay bir kurulumu vardır
• Belirli özellikler (manuel bid, 

manuel opBmizasyon) 
yapılamaz

• Yeni kullanıcı bulma amacıyla
daha fazla kullanılır

• KreaBfler manuel oluşturulmaz
sistem karışık şekilde hazırlar

Standart Display

• Daha ileri seviye bir yönetim 
sağlar

• Kurulumu biraz daha
komplikedir

• Birden fazla URL’e yönlendirme
yapılabilir



Uygulama Reklamları
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Uygulama indirme/etkileşime geçme reklamları tüm Google evnvanterinde çıkan reklamlardır. Herhangi bir 
hedefleme yapmadan uygulamayı otoma>k olarak indirecek kullanıcıyı akıllı algoritmalar ile bulur. CPD bazlı saEn 
alma yapar. 

Uygulama Reklamları - UAC



Kampanya kurulumu

Hedefleme ülke dışında seçilemez, tamamen otoma5k5r.



Keşif Reklamları
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Dönüşüm odaklı reklamlar olarak tüm Google envanterinde çıkan reklamlardır. Herhangi bir hedefleme yapmadan 
dönüşümü maksimize edecek kullanıcıyı akıllı algoritmalar ile bulur. 

Keşif Reklamları – Discovery Ads



Kampanya kurulumu



Video Reklamları

44



Youtube kampanya amaçları



Youtube reklam modelleri

Bilinirlik ve erişim için 
kullanılır. Büyük lansmanlarda 
önerilir.
1 günde 13M kişiye ulaşır.
Hem mobilde hem desktop’ta 
aynı anda yayınlanır.

Rezervasyonlu ve min sabit ücretli Masthead yayını.

Youtube arama sayfasında 
veya başka bir video izlerken 
önerilern videolar kısmında 
gözükür.

İzlenme başına ücretlendirilir. (CPV)

Video izlerken video 
önünde çıkan atlanabilen 
reklamlardır. 5. sn’den 
sonra « Reklamı Atla» 
butonu çıkar.

30’’den sonra izlenme başına ücretlendirilir. (CPV)

6’’ lik geçilemeyen 
reklamlardır

Bin gösterim başına ücretlendirir.(CPM)





1. Bumper reklamlar heyecan yaratmak için uzun videodan önce, 
2. Anlatılan mesajı desteklemek üzere reach arttırmak için uzun video ile beraber 
3. Kampanya sonrası yankı yaratmak ve uzun videoyu izleyenlere Bumper reklamı ile takip 

eden mesajları ulaştırmak için kullanılabilir.

Bumper için efek-f kullanım önerileri



TrueView for Reach

Try 5-7 CPM



Ücretlendirme
• In stream 

ücretlendirmesine ek bir 
ücretlendirme olmaz. CPV 
ile ücretlendirilir.

Kullanım
• In-Stream’e destek dış bir 

linke yönlendirme yapmak 
için kullanılır.

TrueView for Ac6on



Video Ad Sequencing

Kullanım
• Birden fazla videoyu çeşitli 

kuruglar ile birbirine 
bağlayarak Remarketing 
hedeflemeleri ile hikayesel 
gösterme aracı.



Ücretlendirme
• In stream 

ücretlendirmesine ek 
bir ücretlendirme 
olmaz.

Kullanım
• In-Stream’e destek dış 

bir linke yönlendirme 
yapmak için kullanılır.

Youtube End Screens



Ücretlendirme
• In stream ücretlendirmesine 

ek bir ücretlendirme olmaz.

Kullanım
• Video oyna6lmaya başladığı 

anda CTA gösterim alır ve 
video sonuna kadar devam 
eder.

• BelirBlen harici URL’e 
kullanıcıyı ulaş6rır.

Youtube CTA Overlay



Kullanım:
• Video ile interaktif şekilde, info card 

sayesinde ürünler hakkında detay bilgi 
verilebilir.

• Reklam verenin başka bir videosuna, 
satış kanalına ya da Youtube kanalına 
yönlendirme sağlanabilir.

• Ekstra bir ücretlendirmesi yok.

Youtube Info Card



Kampanya kurulumu



Kampanya kurulumu



Ölçümleme ve Hedef Kitleler
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Pixel oluşturma - yerleştirme

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 

927006239 -->

<script async

src="hEps://www.googletagmanager.com/gtag

/js?id=AW-927006239"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

funcRon gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'AW-927006239');

</script>



Pixel oluşturma - yerleştirme



Dönüşüm oluşturma

Dönüşüm: Sitede saymak istediğimiz her türlü aksiyondur.

Sa:ş, Sepete atma, Form Doldurma, İle?şim bilgisi bırakma, Başvuru, İle?şime geçme, 
Siparişe yönlendirme, Arama yapma…



Dönüşüm oluşturma



Özel hedef kitleler oluşturma

URL bazlı oluşturulur.

Uygulama bazlı oluşturulur.

Youtube kanalı bağlanmış olmalıdır, belirli videolar veya tüm 
videolar seçilebilir.

E-mail, isim soy isim, telefon datası olarak yüklenir.

*Benzer hedef kitleler otomatik olarak oluşturulur.



Youtube kanal bağlama



Hedef kitle yönetim paneli



UTM nedir, nasıl çalışır?
www.abc.com?utm_source=youtube&utm_medium=bumper

youtube /bumper



Raporlama
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Rapor Oluşturma 1

23

4
1

2

3

4

İlgili tarih aralığını doğru seçiniz.

İlgili raporlama metriklerini seçiniz, metrikler kampanya amacınıza göre belirlenmelidir.

Raporlamada herhangi bir kırılım görmek istiyorsanız seçiniz. (Ör:Demografik)

Excel formatında dışarı aktarınız.



Rapor Oluşturma
Erişim: Kampanyada ulaştığınız tekil kişi sayısı.
Frekans: Kampanyada 1 kişinin reklamı ne sıklıkla gördüğü.
Görüntülenme: Reklamın kaç kere toplamda erişilen kişilerde görüntülendiği. 
(Erişim*Frekans)
İzlenme: 30 saniye video izlenmesi.
Tıklanma: Reklamdaki linke tıklanıp dış linke yönlenme.
Tamamlanma Oranları: Videonun ilk saniyesinden itibaren %25-50-75-100 oranlarında ne 
kadar izlenme aldığı.
CPC-CPV: Metrik başına birim maliyetler, bütçe/metrik olarak hesaplanır.
CPM: Bin kişiye gösterim maliyeti, bütçe/görüntülenme*1000 olarak hesaplanır.
CTR: Tıklanma oranı.
VR: İzlenme oranı.
Dönüşüm: Aksiyonlar.
Impression Share: Reklamın aranılan kelimelerde ne kadar oranla gösterildiği.



Rapor Metrikleri 

Erişim
CPM

Frekans
Görüntülenme

Bütçe

Görüntülenme
İzlenme

CPV
VR

Tamamlanma 
Oranları

Bütçe

Erişim odaklı 
kampanya

İzlenme odaklı 
kampanya

Görüntülenme
Tıklanma

CPC
CTR

Bütçe

Trafik odaklı 
kampanya



WORKSHOP
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Örnek Çalışma

Brief

Bir bebek giyim markası Youtube’da videosunu izletmek istemektedir.

- 1 aylık kampanya
- 25-45 kadın hedef kitle
- 32sn video



Örnek Çalışma

Brief

Bir otomobil bayisi web sitesine trafik çekmek istemektedir. 

- 1 aylık kampanya
- 30-55 erkek hedef kitle
- www.otomobilim.com
- 12sn video, banner

http://www.otomobilim.com/


Örnek Çalışma

Brief

Bir oyun firması pazara yeni girdiği için marka bilinirliğini arttırmak istemektedir.

- 13-24 hedef kitle
- 3 aylık kampanya
- 15sn video, 6sn video, banner
- Hangi metrikleri raporlamalıyız?



Yardımcı Kaynaklar
Google Akademi
h.ps://academy.exceedlms.com

Google Yardım Merkezi
h.ps://support.google.com/youtube/

https://academy.exceedlms.com/
https://support.google.com/youtube/
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