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ÜNİTE-1
Google Analytics’e
Giriş

DERS-1
Google Analytics Hakkında
Kısa Bir Algı
Derlemesi

Google Analytics(GA) ücretsiz bir site analiz hizmetidir. Ücretsiz
olmasından dolayı hafife almayın lütfen. Seksenden fazla farklı rapor
sunabilen ve müşteri memnuniyetinizi maksimum seviyeye çıkarmanız
için size ipuçları gösteren, hatta ipucu şöyle dursun direkt olarak size ipi
veren bir alametifarikadır. Online âlemle hemhal olan herkesin
kullanması gereken bir hizmet olmakla beraber GA (Google Analytics)
uzmanları için ciddi istihdam yaratacak bir mecradır.
Alegorik bir dille anlatmak gerekirse, GA eline bir defter kalem alıp
çaycıdan bir tabure çekip dükkânınızın içinde oturmaya başlar. O hep
oradadır, dükkânınıza gelen müşterileri çaktırmadan izler ve notlar alır.
Sizin için gelen ziyaretçilerin
yaşını, cinsiyetini, yaşadığı lokasyonu, boyunu-postunu, kullandığı
telefonu ve telefonun ekran çözünürlüğünü, dükkâna nasıl girdiğini ve
nerden çıktığını, dükkânda ne kadar ne zaman geçirdiği gibi envaı tür
metrik ve boyut analizi sunar bize. Örneğin bize şunu der bu rapor:
“Sakızları çok arka tarafa almışsın, sakızları ödeme noktasının yanına
alırsan müşteriler siteden çıkarken buna bir talep gösterebilir” ve bizde
bilimsel veriler ışığında bu kararı en azından bir
denersek ve gerçekten satışlarımızın arttığına şahit olsak bu raporların
ne kadar kıymetli olduğunu aklımızdan çıkarmayız.
Sosyal medya ki trafiği analiz edebiliriz GA sayesinde. Patronunuz
size “sosyal medyaya bu kadar para harcıyoruz, hiç dönüşüm var mı?
Kim oradan alışveriş yapar, mesela ben yapmam, çünkü hiçbir tutar
yanı yok, boşuna para
harcıyoruz online ticarete” derse yapmanız gereken GA kullanmak ve
verileri incelemektir. Sayfanıza gelen ziyaretçilerin hangi kanaldan
geldiğini ve sepet tutarlarını patronunuza gösterir ve aslında sosyal
medyanın gücünü patronunuza ispatlamış olursunuz. Ya da en sosyal
kanal üzerinden önceden
tasarlanmış bir zaman diliminde iki farklı reklam kampanyası yaptınız.
Birincide “Acele edin stoklarımız bitti” gibi bir ifade, ikincisinde de
“Bakması bedava, almak zorunda değilsiniz “ yazdınız, paylaşım
yaparken acaba müşterileriniz hangisine beklediğimiz tepkiyi verdi, yani
alışveriş yaptı. Bunu ölçmek ve ona
göre aksiyon almak bir işletmenin EBİT’ini kat ve kat artırır. Bu
metodolojiyi
kullanırsak kemikleşen bir sayfa ziyaretçisi ve müşteri kitlemiz olması
işten bile değildir. TV reklamcılığı gibi değildir bu, TV’de bir kadın çorabı

reklamı yaparsın ve o reklamı her segmentten insanlar görür; ama satın
alan grup bellidir:
kadınlar. Online reklamcılık ise herkesin kullanabileceği bir mecra
olmasından dolayı tıklama başı maliyet (CPC) giderek artmaktadır.
Durum böyle ise
yapılması gereken raporlama üzerinde ciddi bir eğilim göstermek.

GA kullanmadan online mecrada var olabilmek büyük bir cüretkarlıktır,
çölün ortasında yağmur duasına çıkmak gibidir. Ara sıra iki üç damla
yağabilir ama
işletmelere asıl seraplar gösteren ve batıran bu ufak tefek damlalardır.
Pazarlama çalışmalarının sonuç verip vermediğini sadece cirolardan
anlaşılmaz. Yani Google Adwords kullanıp orada belirli bir bütçe ayırıp
ertesi gün reklam sonuç vermiyor demek yanlış olur. Google Analytics
ve Adwords hesaplarını entegre edip biraz daha verilerle ilerlemek
gerekir.
Ayrıca web sayfanızın kalitesini ölçmenin en kolay yolu da Google
Analytics
’dedir. Sayfalarınızın görüntüleme sayısı, ortalama süre, kullanıcı
sayısı ya da yeni oturumlar gibi metriklerle web sitenizin kullanıcılar
tarafından nasıl algılandığını anlayabilirsiniz.

Ders-2
Google’den
Faydalanın!

https://www.thinkwithgoogle.com
Binlerce ürünü ve hizmeti arama hacimlerine göre size
konumlarına göre kategorize ederek sunar. İşinize yarayabilecek
bir hizmet, tabi ABD’de.

Google Trendler kullanarak güncel aranan kelimelere ulaşabilirsiniz.
Farklı arama kelimelerini kıyaslamak mümkündür, kelime rekabetleri
hakkında fikir edinmenize katkı sağlayabilir. Bir blogersanız muhakkak
kullanıyorsunuzdur. Sizler için tıklama almak çok mühimdir. En çok
araştırılan konuları bulabilir ve paylaşımlar yapabilirsiniz.

Farklı reklam biçimlerinin nasıl algılandığını ve kullanıcıların bunlara
nasıl tepki gösterdiğini öğrenin Ekran Benchmarks ile

Tüketici barometresi ile insanların interneti nasıl kullandıklarını
anlayın ve pazarlama stratejileri geliştirebilirsiniz. Stratejiler
kullanıcılara kullanıcılar da dönüşüme göz kırpsın.

Yeni pazarlar keşfederek küreselleşmeye “merhaba” deyin!

Sitenizin yüklenme süresi çok mühimdir, 3 saniye üzerinde yükleme
süresi varsa eğer kullanıcı kaybı yaşıyorsunuzdur; yüklenme süresinden
ötürü. Sitenizi test edin!

Etiketlerinizin yüklenmesine ve hataların ayıklanmasına yardımcı olacak
Crome eklentisini kullanabilirsiniz. GA karşılacağınız problemleri Tag
yardımcısı ile çözebilirsiniz.

Ders-3
GA
Nasıl
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GA Nasıl Çalışır?

Ziyaretçiler bilgisayar, telefon ve tabletten sayfanızı bir browser
yardımıyla ziyaret eder, site ziyareti gerçekleştiğinde sitenize önceden
eklemiş olduğunuz kod tetiklenir ve çalışmaya başlar. Çalışan JS kodu
ziyaretçiyi analiz eder ve ona bir ID numarası atar. Telefon, bilgisayar ve
tabletler için farklı ID atar böylelikle en çok nerden trafik sağladığımızı
ve diğer birçok enformasyona sahip oluruz.
Google verileri şu dört kaynaktan elde eder;
1Tarayıcıdan
2Domainden
3-Websitesinden
4-Yönlendiren kaynaklardan
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Çerez Politikası
Gün içerisinde Google’da gezinirken sürekli çerezler ile etkileşim
kuruyoruz. Bir siteye üye olurken hemen sağ tarafta bir uyarı alıyoruz.”
Kullanıcı adınınız ve şifreniz kayıtlı kalsın mı?” diye onay verirsek
şifremiz kayıtlı olacaktır. Daha sonra o siteye tekrar giriş yapmak
istediğimiz zaman otomatik olarak alanlar doldurulur. Ya da bir arama
yaparken diğer kelimeler otomatik olarak tahmin
edilmeye çalışılır. Örneğin Gmail hesabınıza giriş yapmak için bir
sekme açtınız ve hesabınızın ilk harfini yazdığınız anda mail kullanıcı
adını hepsini görür ve
tıklarsınız. Bu sayede zamandan tasarruf ederiz, çerezler sayesinde
işimiz biraz daha kolaylaşmış olur. Ya da Facebook’a şifre kullanmadan
giriş yapabilmek çerezlere örnek olarak gösterilebiliriz.
Bizim bu sergilemiş olduğumuz davranışlar kayıtlı kalınıp,
sunucuya tekrar bağlanmaya çalıştığımızda ulaşıla bilinir olur.
İki tür çerez vardır;
1. Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğimiz siteler tarafından
oluşturulan ve adres çubuğu kısmında bulunan çerezlerdir.
2. Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulan
çerezlerdir. Reklamlar bu çerez kullanılarak yapılır.

Çerezler Nasıl
Engellenir?

Eğer çerezleri engellersek GA
ölçüm yapamaz, yani sizi yeni
bir kullanıcıymış gibi algılar.
Tarayıcımız açıkken sağ üst
köşede yer alan alt alta üç
nokra işaretine
tıklayıp sırasıyla Ayarlar>
Gelişmiş> Tarama verilerini
temizle dersek ürettiğimiz
çerezlerin hepsi silinir.
Google bizi yeni bir
kullanıcıymış gibi algılar.
JavaScript kodlarını
engellersek de GA ölçüm
yapamaz.
Ayarlar> Gelişmiş>İçerik
Ayarları>JavaScript
kısmından engellenir ama
tavsiye edilmez.
Tabi GA dışında muhtelif analitik
platformları yok değil; lakin GA
çok öndedir. Şunu unutmamak
gerekir ki GA kusursuz değildir.
Yanılabilir o da biz beşer
mahlûkatlar gibi.
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GA Nasıl Kurulur?
GA kurulumu çok basit olup iki adımda tamamlana bilinir; “fakat bir eticaret siteniz var ve ondan mütevellit GA kuruyorum” diyorsanız adım
sayısı dörttür.





GA hesabının oluşturulması
Analytics izleme yönteminin aktif edilmesi
E-ticaret modülünün aktif edilmesi
Huni kurulumu

Tarayıcınıza https://www.google.com.tr/intl/tr/analytics/ yazarsanız Bir
Hesap Oluşturun sekmesine varmanız çok kolay olacaktır.

Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran
açılacaktır.

Kaydolun butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki adıma geçmiş
olacaksınız.

Mobil uygulama için hesap oluşturanlar diğer sekmeye tıklamalı, burada
web sitesi üzerinden ilerleyeceğiz. Bilgilerinizi örnektekini baz alarak
doldurabilir ve bütün kutucukları doldurduktan sonra sözleşmeyi okuyup
onaylayabilirsiniz. Bir hesap adı, web site adı belirleyip ardından web
site URL’si giriniz. Hangi sektörde çalışıyorsanız bir sektör kategorisi
belirleyiniz ve son olarak raporlama saat dilimini Türkiye olarak
belirleyiniz. Görüldüğü Google Analitik
kurmak çok kolaydır. Kurduktan sonra yönetmekte kolay olup çabucak
kavrayabileceğiniz şekilde tasarlanmış ve ipuçları ile sizi
yönlendirmektedir.

Sözleşmeyi okumanız tavsiye ederim, aslında her sözleşmeyi
okumalıyız. GA çalışma koşuları, bizden neler beklediklerini anlayıp
uygulamak gerekir.
Sözleşmeyi kabul ettikten sonra GA hesabımız oluşmuş olacaktır. Size
ait izleme kimliğinizi görebilirsiniz.

İzleme Kimliğini: UA-XXXXXXXXX-1 olarak
göreceksiniz.

<!-- Global Site Etiketi (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async
src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_I
D"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>
İzleme kodu

Oluşan kodu tüm sayfalara ekledikten sonra GA analitik çalışmaya
başlayacaktır.
Kodu sayfaya eklemekte sıkıntı yaşıyorsanız Web Tasarımcınız ile temasa
geçmenizi öğrenirim. Kod bütün sayfaların </head> kısmına
eklenmelidir. Hazır temalar satın almışsanız şayet, birçoğunda GA
entegrasyonu mevcuttur. Kodu kopyala yapıştır yaparak GA hizmetini
aktif yapabilirsiniz. GA aktif
olup/olmadığını Yönetici>İzleme Bilgileri kısmından bakabilirsiniz.
Eğer ürün ve hizmet satıyorsak Yönetici bölümünde E-ticaret izleme
ayarlarımızı etkinleştirebiliriz.

Yönetici>Ayarları Görüntüle kısmında para birimini Türk
Lirası olarak değiştirmek gerekir.

Google Analytics herhangi bir asilik fark ederse sağ yukarıdaki
çanda bildirim alırsınız.
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Demo Hesap Nasıl oluşturulur?
Buraya kadar herhangi bir hata yapmadan gelmişseniz eğer GA
hesabınızı kurmuş ve şuan aktif olarak çalışmış oluyor olması
gerekir.
GA analitik bize bir demo hizmeti sunmaktadır. Kendi GA kimliğimiz veri
üretene kadar Google Analitiğin ne olduğunu oradan inceleyebilir ve
raporlar alabiliriz. GA kendi sitenizden veriler almaya başladıkça demo
hesabı kullanmaya bilir ve kendi hesabınıza odaklanabilirsiniz.
Siteniz birkaç bin tıklanma almayana kadar eğilimleri kestirebilmek zor
olacağı kanaatindeyim.
Demo hesabı;
Tarayıcınıza https://analytics.google.com/analytics/web/demoAccoun
Yazıp “demo hesabına ulaş” derseniz. Google shopping demo
hesabına ulaşabilir ve verileri inceleyebilirsiniz.

İncelediğimiz demo hesabın verileri Google’nin şu sitesine aittir,
bakabilirsiniz. https://shop.googlemerchandisestore.com/
Demo hesabını aldıktan sonra raporları incelemeye başlayabilir ve GA
hizmetini anlamaya başlayabilir ve kısa süre sonra ne büyük bir cevher
olduğunu hissedebilirsiniz.

Demo hesabını kaldırmak için ise tekrardan
https://analytics.google.com/analytics/web/demoAccoun adresini
ziyaret etmeniz kâfi olacaktır.
Lakin demo hesabını kaldırmanızı tavsiye etmem, bu hesapta kullanıcı
sayısı belirli bir seviyeye ulaşmıştır, raporları bu hesap üzerinden
inceleyerek daha rahat kavrayabilirsiniz, eğer sitenizi yeni kurmuş ve
pazarlama bütçeniz kısıtlı ise raporları net olarak sindiremeyebilirsiniz.
Ayrıca Google Analitik Akademi de bu demo üzerinden eğitim vermekte
ve sizleri bu hesap üzerinde sınava tabi tutmaktadır. Kitabı okuduktan
sonra sizde Kalifikasyon sınavına girebilir ve uzmanlığınızı kanıtlayan
sertifikayı alabilirsiniz. Kitabın sonunda sınavda çıkabilecek tarzda
sorular sizinle paylaşıyor olacağım.

ÜNİTE-2
GA’NIN DÜZENİ
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Google Analytics’e Panorama Bakış
Bu bölümde karşımıza çıkan ara yüzü biraz
tanıma ve neyin nerde olduğunu belirtmeye
çalışacağım.
Resimde de görüldüğü gibi çok kompleks ve
beylik ifadeleri bulunmuyor son derece basit
anlaşılmaya uygun bir menü.
Üst kısımdaki menüden hesaplarınız arasında
geçiş yapabilirsiniz. Her site için ayrı ayrı bir
hesap açmak yerine tek bir hesaptan 50 tane
site yönetebiliriz.
Ana sayfanın hemen üzerinde bir arama
motoru mevcut, arama motorunda daha
hızlı olarak
istediğimiz rapora ve yardıma ulaşabiliriz.
Ana sayfa tüm GA hizmetinin kıssadan hissesi
olarak görülebiliriz. Etkin kullanıcılar, toplam
ziyaretler,
eğilimler, ziyaret edilen sayfalar, coğrafi
bölgeler, cihaz performansları ve Adwords
kampanya
performansı dahil birçok malumata ulaşabiliriz.
Özelleştirme sekmesinde gösterge tabloları
oluşturarak örneğin e-ticaret dönüşüm
oranımızı hesaplayabiliriz. Özel raporlar
alabilir, onları kayıt edebiliriz.
Bir koşul sağlandığında uyarılmak
isteniyorsak özel uyarılar oluşturabiliriz.
Sekmelerin
isimleri
dahi
kendisini
açıklamaya muktedir, aslında hızlıca
adapte alacağınızdan zerreyi miskal
büyüklüğünde şüphem yoktur.
Gerçek zamanlı sekmesinde o anda sitenizde
olan ziyaretçileri analiz edebilir, kitle
sekmesinde sitenize bir defa da olsa ziyarette
bulunmuş toplam
ziyaretlere ve raporlara ulaşabilir,

edinme sekmesinde ziyaretleri nasıl
kazandığınız
malumatına sahip olabilir, elbette sekmeler bize çok fazla bilgi vermekte
mesela davranış sekmesinde ziyaretçilerin hangi sekmeler arasında
geçiş yaptığı ve siteden hangi sayfadan çıktığına varacak kadar
ziyaretçilerimize hakim olabiliriz.

Şüphesiz ki patronları en çok gıdıklayan, gözbebeklerini büyüten
sekme Dönüşümler kısmıdır. Burada tek bir örnek olarak gelirin ne
kadar olduğuna bakabiliriz.

Özellikle yeni başlayanlar keşfet kısmına sürekli bakmaları ve oradaki
ipuçlarını okumalıdır ve destekler almalıdır.

Dersleri takip edebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Meşrebinize göre
okumayı seviyorsanız okur, seyretmeyi seviyorsanız seyredersiniz.
Son olarak da yönetici sekmesinde ise hesap, mülk ve görünüm
ayarlarınıza ulaşabilir ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapabilirsiniz.
Derinlemesine anlatmaya başlamadan önce böyle bir gözle bakmanız
sizin için daha faydalı olacağı kanaatine vardım, çünkü göz alışınca tüm
beden alışıyor ve benimsiyor. Siz de tüm sekme ve alt sekmelere tek tek
üşenmeden bakarsanız neyin nerde olduğunu çabucak kavrayabilecek
ve elinizle koymuş gibi istediğiniz veriye ulaşabileceksiniz. Zamanla GA
sizin zihninizin içinde olacaktır, bütün
metrik ve boyutları zihninizde oluşturabilecek ve sadece sayısal verileri
görmek için kullanacaksınız.

Öyle ki GA karakterinize dahi yansıyacak hayata daha farklı
bir gözle bakacaksınız, belki mübalağa yaptığımı
düşüneceksiniz ama hayır,
abartmıyorum. Bunu yazarken son derece ehemmiyetli olarak
yazıyorum, GA öğrendikten sonraki zekânız ile öğrenmeden önceki
zekânızın eşdeğer olmasına imkân ve olanak yoktur.

Hesaba yönetici Atama
Sizin dışınızda da Google Analitik hesabınızda yöneticiler olabilir, bunları
yetkiler verebilir ve görev dağılımları ile hesabınızı daha güçlü
yönetebilirsiniz. GA’da 4 çeşit görevlendirme vardır. Bunlar;
Kullanıcıları yönetme, kullanıcı ekleme/silme ve izinler atama görevi
veriri. Bir nevi İnsan Kaynakları
Düzenleme, kullanıcıları yönetme dışında birçok yetkiye haizdir.
Hesap ekleme/silme, hedef ekleme/silme gibi
Ortak çalışma, raporları görebilir ve düzenlemelerde bulunabilir. Kişisel
öğeler oluşturabilir ve paylaşımda bulunabilir.
Okuma ve analizdir, paylaşılan öğeleri görür, mevcut rapordaki veriler
üzerinde düzenlemeler yapabilir.

Ders-2
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Bilinmesi Gereken Bazı Kavramlar
OTURUM NEDİR?

Web sitenize gelen ziyaretçi ya da müşteri bir oturum gerçekleştirmiş
olur, oturum süresi 30 dakika ile sınırlıdır. 30 dakikanın üzerine çıkıldığı
an ikinci oturum gerçekleşir. İsterseniz kodda değişiklik yaparak 30
dakikayı artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Saatler 00:00 gösterdiği zaman
30 dakika koşulu aranmaksızın ikinci oturum başlar.
Örnek: Bir kampanya yaptınız ve bir kullanıcı sitenizde oturum
gerçekleştirdi. Beş dakika sonra oturum yapan kişi sayfayı terk etti ve
hemen akabinde başka bir kampanyanızı gördü tekrardan sayfanıza
ziyaret gerçekleştirdi yapmış oldu o ziyaret artık oturum sayılır; çünkü
farklı bir kampanyadan sayfanıza geldi.
Sayfa Görüntüleme Sayısı
Bir sayfanın tarayıcıya yüklenip görüntülenmesin, yüklenen toplam
sayfa sayısını ifade eder. Sayfa görüntüleme sayımız web sitemizin
kalitesi hakkında
bize bilgi verebilir. Görüntülemeler düşük ise içeriklerimizi gözden
geçirmeli ve kullanıcıların ilgisini cezbedecek formatta düzenlemeliyiz.
Kullanıcı Sayısı
Sitenizi toplamda kaç kez ziyaret edildiği sayısıdır. Toplam ziyaretleri
artırabilir ve ziyaretçilerin sayfa görüntüleme sayını artırabiliyorsak.
Web sayfamız emin adımlarla ilerliyor demektir.
Yeni oturum
Sitenizde ilk defa oturum gerçekleştirmiş kişi sayısıdır. Bu yeni
oturumlar salt yeni oturum olmayabilir her zaman, bazı kullanıcılar
çerezlerini sildiği için
Google Analytics bu kişileri yeni kullanıcıymış gibi algılayıp
isabetleri böyle gönderebilir.
Hemen çıkma oranı
İkinci bir etkileşimde bulunmadan siteden çıkmayı ifade eder, bu
oturumların sayfada geçirilen süreleri sıfır olarak atanır.
Biri Facebook’da paylaşmış olduğunuz bağlantıyı tıklayarak sayfanıza
geldi ve ardından sayfanızı terk etti, bu ziyaretçi GA tarafından hemen
çıkmış sayılır. Hemen çıkma oranınız yüksek ise endişelenmeyin Hemen

çıkma oranı genellikle yüksek olur. %60-%75 civarlarında ise doğal bir
sonuçtur.

Sayfa / Oturum
Sitenizde oturum açan bir ziyaretçi 5 sayfa tıklaması gerçekleştirirse
sayfa/ oturum oranı 5/1’den 5 olur. Örneğin bir blog sayfanız var. Bir
ziyaretçi sayfanızı ziyaret edip sırasıyla teknoloji, edebiyat, tarih, felsefe
ve sağlık kategorilerini
tıklayıp buradaki makalelerinizi okudu ve ardından çıkış gerçekleştirdi.
Bu örnekte bir kullanıcı 5 sayfa tıklaması yapıp çıkış yaptı. Sayfa /
oturum oranı 5 olarak kaydedilir.
Ortalama oturum süresi
İlk isabetten son isabete kadar sayfada geçirilen süreyi ifade eder.
Kullanıcı sağlık kategorisindeki makalenizi okudu ve ardından edebiyat
kategorisine geçip biraz okuma yaptı ve başka bir makale görüntüledi ve
buradaki geçen ortalama süreyi damgalama usulü ile belirler.
Aracı
Ziyaretçinin sitenize organik, reklam ya da yönlendirme vasıtasıyla mı
geldiğini belirtir. Örneğin Facebook ‘da reklam verdiniz, kullanıcıların
oradan geldiğini size belirtir.
Kampanya
Adwords kampanyaları örnek olarak gösterebiliriz. Ücret karşılığı elde
ettiğimiz bu kullanıcılar bize kampanya ile geldiğini anlarız.
İçerik
Klasik bir örnek olarak aynı e-posta içerisinde müşterileri döşüme sevk
edecek iki farklı bağlantıdan hangisini tıkladığını anlamak için kullanırız.
Örneğin; müşterilerinize e-posta gönderdiniz ve bu postanın içinde
“indirim bugün
bitiyor” ve “size özel indirimleri kaçırmayın” gibi harekete geçirici
yönlendirme yapan ifadeler eklediniz bülten içeriğine acaba kullanıcı
hangi hangisine tıkladığı sorusu cevabını bulabilirsiniz.

ÜNİTE-3
TEMEL
RAPORLAR
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Tarih Fonksiyonu
Tarih fonksiyonu en büyük ve en önemli filtrelerden biridir. Hangi tarifte ne
kadar tıklanma alındığını, ne kadarlık bir ciro yapıldığını, tarih ve
kampanyalar, müşteri davranışları nasıldı gibi soruların cevabı tarih
aralığı yapılmasıyla hulul eder.

Rastsal olarak bir tarih seçimi yapabilir ve o dönemki raporlara
bakabiliriz. Örneğin aşağıdaki resimde tamamen keyfi olarak
belirlediğim bir tablonun verilerini grafik olarak paylaşıyorum.
Sizlerde bu tarz tarihler seçebilir ve o dönemki verileri
inceleyebilirsiniz.

Karşılaştırmalı Tarih Analizi Yapmak
Patronununuz size bu çeyrekteki raporlarla ondan bir önceki çeyrekteki
raporları kıyaslayan bir rapor sunmanızı istedi sizden. Ki bunu sıklıkla
yaparız ve karşılaştırmalı tarih aralığı bizlere iyi bir kıyaslama
yapmamızı ve varsa hatamız ona göre bir aksiyon almamıza olanak
sağlar çok geç kalmadan.
Sizden böyle bir rapor istenirse yapılması gereken şudur;

Birinci tarihi girdiğimiz kutucuğun hemen altında “şununla karşılaştır”
ibaresine tıklayarak karşılaştırmak istediğiniz tarih aralığını belirleyebilir
ya da “özel”
karşılaştırma seçeneklerinden faydalanıp dönemlik ya da yıllık
kıyaslamalar yapabiliriz.
Bu fonksiyonla istediğimiz nevi tarihsel malumata sahip olabilirsiniz. Bu
fonksiyonu sık sık kullanırsınız muhtemelen çok pratik olmakla beraber
sizlere net bilgiler verebilir. Örneğin menfashion ürünleri satıyorsunuz.
Geçen kış satılan ürünler ile bu kış satılan ürünler arasında bir fark olup
olmadığını analiz edebilirsiniz. Notlar oluşturarak kendinize
hatırlatmalar ekleyebilir ve aradaki farkı anlayabilirsiniz. Örneğin, o
sezon farklı bir pazarlama stratejisi yapmış olabilir ve satışlarınızın
artmasının ya da düşmesinin sebebi bundan
kaynaklanıyor olabilir. Bunu fark ederek gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

Grafiklerin Bölünebilir Zaman Dilimleri
GA’de grafiklerimizi dört farklı zaman
diliminde raporlayabilir. Bunlar; saatlik,
günlük, haftalık ve aylıktır. Sizde
istediğiniz zaman dilimini seçebilir ve
raporlarınızı
inceleyebilirsiniz. Örneğin
kullanıcılar en çok hangi saat
diliminde sitenizi ziyaret ettiğinizi
bilirseniz reklam bütçenizi ona göre
artırabilir ya da kullanıcı ziyareti az
olan dilimlerdeki bütçenizi konsantre
olmuş ziyaretçiler için
kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar genellikle öğleden önce 10 ile öğleden sonra 5 saatleri
arasında sitenize ziyaret yapıyorsa ve diğer zaman dilimlerinde bir
hareketlenme yoksa reklam bütçenizi 10:00/17:00 arası harcamanız
daha işletmeniz için daha iyi olacaktır.

GA’de Metrik ve Boyut Ne İfade Ediyor?
Metrikler genellikle sayısal verileri ifade eden ölçüm birimidir. Ziyaret
sayısı,
ortalama ziyaret süresi, işlem sayısı, dönüşümler birer metrik olarak ifade
edilir.
Boyut ise sayısal verilerin aksine trafik kaynağı, açılış sayfası, tarayıcı,
varyant gibi terimleri kapsar. Boyut ve metriklerden oluşan tablolar
elde ederek
karşılaştırır ve yorumlar yapmamız kolaylaşır. Örneğin sitenizde
Almanya’dan kullanıcı gelmektedir, bu boyuttur. Almanya’dan kaç
kullanıcı geldiği ise
metrikler ile ifade edilir. Almanya’dan gelen kullanıcıların ise size olan
katkısını hesaplayıp pazarlama bütçesini artırmak ya da azaltmak sizin
yorumunuzdur.

Boyut(Dimension) ise sayısal verilerin aksine trafik kaynağı, açılış sayfası,
tarayıcı, varyant gibi terimleri kapsar. Boyut ve metriklerden oluşan
tablolar elde ederek yorumlar yapmamız kolaylaşır.
Ayrıca kutucuklar içinde bulunan metriklere tıkladığımızda raporu grafik
olarak görebilir, verilerimizi görselleştirerek hakkında fikir alışveriş
yapabilirsiniz.

Tam raporu
görüntülemek için
de son derece
basit bir
taklama
yapmanız
gerekmektedir.
Örnek olarak
Kitle>Genel bakış
sağ altta
“tam raporu görüntüle” derseniz. Raporunuzu
görüntüleyebilirsiniz.

Dömüşümler
metriğinin hemen
üstünde arama
bölümünde hızlı
arama
yapabilirsiniz.
Örneğin
Karakoçan
yazarsanız o
bölgeden
sitenize gelen
ziyaretçilerin
verilerine ulaşabilir
ve gerekli
yorumlamayı
yaparsınız.
Tabloda göürüldüğü raporunuzu ister verisel, ister pasta, ister pivot
olarak inceleyebilir, diğer raporlama tekniklerine göz
gezdirebilirsiniz.
En üst sağda gösterildiği gibi
raporlarınızı kaydedebilir, dışa
aktarabilir ve paylaşabilirsiniz.
İsterseniz raporları sıklık
seçeneğinde belirtilen zaman
peryotlarında otomatik mail
alabilirsiniz.
Örneğin patronunuza mail olarak sürekli rapor göndermektense
otomatik olarak her Cumartesi rapor gönderebilirsiniz. İşletmenizin
giderek iyiye gittiğini verilerle kanıtlaya bilir ve GA hizmetinin faydasını
gösterebilirsiniz.

Sol yukarıda üzerinde tik olan yeşil butona
tıklarsanız verilerinizin kesinliğini artırabilir ve
daha net
sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tabi bu işlem biraz

zamanınızı alacaktır haklı olarak. Google Analytics size hızlı raporlar
sunabilmek için size hızlı raporlar sunar; fakat bunu yaparken size kesin
sonuçlar
veremeyebilir. Daha net için bu işlemi yapabilirsiniz.
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Gösterge tabloları
Gösterge Tabloları merek ettiğiniz metrikler hakkında ve rapolarınız
hakkında
bize GA tarfından sunulmuş bir widgettir. Farklı raporlar arasındaki
lişkileri daha hızlı imcelemenize olanak verir.
Kendi gösterge
tablonuzu oluşturmak
için:
Özelleştirme>
Gösterge Tabloları
yolunu izleyiniz.

Kullanıcı başına 20
gizli
gösterge
tablonuz
Görünüm başına
50
paylaşılan
gösterge tablonuz
olabilir
Gösterge
tabloların orjinali
başka biri
tarafından
değiştirilemez
Oluşturmuş olduğunuz tüm
gösterge tabloları kural olarak
gizli olarak
ayarlanmıştır fakat arzu ederseniz
bunları paylaşabilirsiniz.Gösterge

tablolarınızı paylaşın, e-posta
gönderin,dışa akarın ya da pdf alın.
Tercih sizin.

Özelleştime> Özel
Rapor menüsünden
metrik ve boyutlarınızı
seçebilir ve görmek
istediğniz, işinize
yarayacağının
düşündüğünüz raporlara
ulaşabilir kaydedebilirsiniz.
Hedeflerinizi buradan
analiz edebilir ve
istediğiniz
boyutlarla kıyaslayarak
yorum yapabilir, filitre
ekleyebilir muayyen bir
rapora
ulaşabilirsiniz.
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Kitle raporları içerisinde birçok açılır
seçenek mevcut olup, üzerine çalışmak
istediğiniz raporu çekebilirsiniz.
Ziyaretçilerinizin hangi yaş
aralığında olduğunu,ilgi
alanlarınızı, yaşadıkları
coğrafyayı öğrenebiliriz. Çok basit bir
şekide yaş aralığını, ilgi alanlarını,
yaşadığı yeri ve sitenizi en çok hangi
saat diliminde ziyaret
ettiğini bilidiğim bir ziyaretçi kitlemiz
mevcut, eğer dönüşümünün yüksek
olacağını düşündüğümüz bir hedef kitle
ise reklam ve
kampanya stratejilerimiz bu kriterlere
göre belirler ve bu ziyaretçi kitlemize
karşılık
vermiş oluruz. Bu verilerden aldığımız
ilhamlarla diğer Facebook gibi reklam
verme araçlarınıda kullanabiliriz. Bir çok
kanaldan bu strateji ile çalışırsak ve böyle
paradigma inşa edersek emellerize
ulaşabilriz.

!! Sayfa içi Analitik ve
Kullanıcı Analizi butonların
açmanız
gerektiğinin unutmayınız. Açık
olarak ayarlanmazlar GA
tarfından. Bunu manuel olarak
yapmalısınız. Yönetici>Mülk
Ayarları bölümünde
bulabilirsiniz.
Etkinleştirildiğinde
kullanıcılarınızın
demografik verilerine
ulaşabileceksiniz.
Etkin kullanıcı sayısı,
1,7,14,30 günlük periyotlarla
sitenize
kullanıcı analizleri
raporlarına ulaşabilirsiniz.
Yaşam Boyu Değer, örneğin
e- posta kampanyası ile
kazandığınız bir müşterinizin
sizin için yaşam boyu değerini
inceleyebilir ve pazarlama
stratejinizi gözden
geçirebilirsiniz. Hangi
kanaldan gelen müşterinin size kazandırdığı değer daha fazladır,
tespit edebilirsiniz.
Kohort Analizi, ortak özellikleri olan bir kuşağı inceleme imkânı
sunmaktadır bu analiz. Örneğin satışların neden düştüğünü analiz
edebilirsiniz.
Kullanıcı Gezgini, verileri toplu olarak değerlendirmektense tekil
davranışlar seviyesinde inceler.
Coğrafi bölge, kullanıcıların sitenize nerden geldiği ve hangi dili
kullandığını analiz edebilirsiniz.
Davranış, bu bölümdeki raporlarla sitenizin gerçek gücünü görün.
Örneğin: yeni gelen kullanıcılar ne kadarlık işlem yatığını inceleyiniz.

Ve diğer faydalı özelliklerden faydalanmak için raporları inceleyiniz.

Kullanıcı Akışı

Sitenizi ziyaret edenlerin sitenizde nasıl hareket ettiklerini buradan
inceleyebilir, bir segment ekleyerek gözyaşartıcı şeyler görebilirsiniz.
Örneğin mobil trafik ile bilgisayar trafiği arasındındaki farka şöyle bir
göz gezdirirsek şunu görebiliriz.
Dönüşümler en fazla bilgisayarlardan gelmektedir ama en fazla
trafik bilgisayarlardan gelmemektedir. Evet, akıllı telefon
penetrasyonu giderek artmakta ve çok aktifte kullanıyoruz ama
konu ödeme oldumu mobilden ödemeye pek güvenmiyoruz.
Biligisayarın ekranları daha büyük ve tüm sisteme daha iyi hakim
olabiliyoruz, doğal olarak bilgisayar üzerinde ödemeye daha çok
güveniyoruz. Böyle bir bilgiye sahip olduktan sonra reklam ve
kampanyalarımızı her zamanki gibi
yapmaya devam edeceğiz; mobil, deskop, tablet kullacıları farklı tepki
veriyor. Kullanıcı aynı kişi olsa dahi farklı tepki gösteriyor.
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Ziyaretçilerimizin
nereden geldiğini
çok ve nasıl
geldiğini hep merak
ederiz. Evimize
gelen Tanrı misafiri
gibidirler,
tanımak için
sorular sorarız.
Ziyaretçilerimizi
hangi kanaldan
kazandığımızı bu
verilerde görebilir
ve hangi platformun bize
ne kadar katkı yaptığınızı
analiz edebiliriz. En yüsek
trafiğin nereden geldiğini
ve gelen
trafiğin
kalitesini
ölçümleyebiliriz
.
Açılış sayfalarımıza ulaşabilir
bizler için önemli olan
metrikleri inceleyebiliriz.

Açılış sayfalarımıza ulaşabilir bizler
için önemli olan metrikleri
inceleyebiliriz.

Kampanyalarımıza bakabilir ve
kampanyalar hakkındaki metrikleri
inceleyebiliriz.
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Davranış Raporları
Davranış roparlarına da
hemen sol tafartaki
gezinme sekmlerinden
ulaşabilirsiniz. Hepimiz
ziyaretçilerimizin hangi
sayfada ne kadar süre
geçirdi, nasıl davranış
sergiledi gibi soruları
sorarız, bu soruların
cevabını
Davranış
sekmesinde
bulabiliriz. Rapora
geldiğinizde sayfaların URL’lerden oluştuğunu hemen fark edebileceksiniz.
Davranış>Site İçeriği>Ayrıntılı İçerik İncelemsi yolunu takip
ederek sayfalarınızın performansını inceleyebiliriniz. Örneğin hemen
çıkma oranınız yüksek ise bülümde bir düzenleme yapmanız gerekir.
Örneğin ziyaretçilerin sitelerinizin öğeleriyle nasıl etkileşimde
bulunduğunu merak ediyor ve bunun raporunu görmek istiyor
olabilirsiniz.
Videonuz etkileşime geçenlerin ya da paylaştığınız bir pdf dosyasının
etkileşimlerini merak ediyorsanız GA snippet’i dışında sitenize bir
uygulama gerekir. Bu konuya daha sonra değineceğiz.

ÜNİTE -4
HEDEFLER VE
FİLTRELER

Ders-1
GA’da Hedefler

GA’da Hedef Türleri
Sitemiz için hedefler tanımlar ve daha sonra o hedeflerin durumunu
incelersek hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızı görür ve aksiyonlarımızı
ona göre alabiliriz.
Hedefler:
URL konum hedefi
Örneğin biri sayfanızda çuval satın aldı ve ardından işleminiz başarıyla
gerçekleşmiştir. Satın aldığınız için teşekkürker yazısı çıktı. Bu bir
URL konum hedefidir ve sayfanızda bu gösterim yapıldığında hedef
tamamlanmış olur.
Süre hedefi
Ziyaretçileriniz sitenizde beklediğiniz sürede zaman geçirirse süre
hedefiniz başarıyla tamamlanmış sayılır. Örneğin bir video izleme
siteniz vardır ve doğal olarak bunu izlemek isteyebilirsiniz. İleride ele
alacağımız etkinlik izleme yolu ilede ziyaretçilerinizi takip edebilirsiniz.
Hedef Nasıl Oluşturulur?
Hedefimizi sayfa başına ikiden büyük ziyaret olarak belirleyelim ve bu
hedefin tamamlanması bizler için 2 lira değerindedir.
Sırasıyla yönetici>Hedefler>Hedef oluştura giderseniz bu sayfaya
gelirsiniz

Bir hedef adı belirler,
tür kısmında oturum
başına sayfa/ ekran
sayısını seçersiniz.
Devam et
butonuna tıkladıktan
sonra aşağıdaki sayfaya
yönlendirirlirsiniz.

Şundan büyük koşuluna
2, değer kısmı açık ve 2
lira
yazarız. Hedefi doğrula
dedikten sonra tahmini bir
dönüşüm oranı alabiliriz.
En fazla 20 hedef
oluşturabiliriz.
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HUNİ VE HUNİ OLUŞTURMA
Huni, bir ziyaretçilerin izlemesini istediğimiz
yoldur. Ödeme sayfaları buna en temel örnek
olarak verilir. Müşteri sayfanızda alışveriş
yaptığında Teşekkürler sayfasının açılması bir
huni metododur.
Üyelik yapmak ya da bilgileri güncellemek temel
huni örnekleri arasındadır.
Huniler sayesinde müşterileri takip edebiliriz.
Müşterilerimiz ağırlıklı olarak bir tek sayfadan
çıkıyorsa o sayfayı düzenleyebilir ve müşteriyi memnun edecek bir
“dizayn” verebiliriz, ki
genelde bu sayfa ödeme bilgilerinin girildiği sayfa olmaktadır.
Bundan mütevellit sepeti terk etme %70 civarlarında seyir
edebiliyor.
Hülasa, tüm bu süreç bir tür huniye benzediği için bu isimi kullanıyoruz.

Hunimizi oluşturalım
Yönetici>Hedefler>Yeni Hedef’e gidelim.

Özel hedef oluşturmayı tıkladıktan sonra
devam et diyerek bir sonraki
menüye geçiyoruz.

Ad bölümüne satış X, tür içinse
Hedef diyoruz. (Ad bölümüne
istediğiniz
herhangi bir şey yazabilirsiniz)

Eşittir bölümüne /siparis-tamamlandi-iyiki-varsınız.html yazdık.
Değer butonu açık ve 15 lira olarak yazdık, bu değeri yazarak GA’a ROI
(yatırım geri dönüşü) hesaplama imkanı tanıyoruz.
Dönüşüm hunisi butonu açık ve sırası ile;
ürünler /ürünler.html
sepet /sepet.html
teslimat /teslimat.html
Satış sayfasına kadar bir müşterinin izleyabileceği yolu belirdik yani
hunimizi kurduk.
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GA’da bazı bilgileri filitreliyerek istediğimiz spesifik bir rapora ulaşabiliriz.
Bunların başında personelin oluşturduğu trafiği raporlara dahil
olmasını engellemek. Bu tarfiği raporların dışına almak daha
sağlıklı olur.
Önceden ve özel olmak üzere iki farklı filitre bulumkatadır.

UYARI!!

Filitrelenmemiş bir adet veriyi her zaman muhafaza ediniz.Veri
filitreden geçtikten sonra, GA analitik tekrardan işleme yapamaz
ham veriye.
Yönetici>Görünüm Ayarları kısmında bir kopyasını alabilir ve
verilerinizi muhafaza edebilirsiniz.

Filitre oluşturma
Yönetici>Filitreler>Filitre Ekle

Filitre adına: MyTrafik
Filitre Türü: Önceden
Tanımlı Hariç tut
IP adresi
IP adresinizi yazarak sizden giden traiği engellemiş olursunuz.
IP adresinizi Google’de “IP Adresim nedir” diye aratırsanız karşınıza
çıkar.

Adwords İçin Filitreleme

Filitre adı: URL filitresi
Türü : Özel
Ekle butonu tuklanır
Filitre model: site.com

https://analytics.google.com/analytics/gallery adresinden bir takım
çözümlere ulaşabilirsiniz. Gösterge tabloları, segmentler vb. birçok
çözüm bulabilirsiniz.

ÜNİTE-5
KAMPANYALAR
VE
DÖNÜŞÜMLER

Ders 1
Kampanyalar Nasıl
Ölçümlenir?

Kampanyalar Nasıl Ölçümlenir?
İşletmeler çeşitli şekilde kampanyalar kullanabilir; arama
motorlarında, bannerlarda (reklam bandı), sosyal medyada ya da
e-posta kullanarak
reklamlara çıkıyorlar. Birçok işletme bunu hasbelkader yapmaktadır. Bütün
kampanya kanallarında müşterilerine ulaşmaya çalışan bir reklam
veren hangi kampanyasının en verimli, en çok kaliteli trafik getirdiğini
ölçümlerse reklam stratejisini ona göre belirleyebilir ya da kendisi için
aslında pek de verimli olmayan reklama çıkma kanalları terk edebilir ve
bütçesini verimli
kampanyalara kullanabilir. Bu bölümde bunun üzerinde duracağız.

Case
Siteadi.com adlı bir firmanın sahibi, kendisinin e-postalara sürekli
baktığını ve bültenler aracılığı ile satın alınmaya gönderildiğini belirtti
ve buna istinaden
e-posta kampanyası yapmanın çok verimli olacağını reklam bütçesinin
%75’ini buraya harcanması gerektiğini belirti.
Sizde patronunuzun emrini yerine getirerek reklam bütçenizin %75’ini eposta kampanyaları için geri kalan %25’inide diğer muhtelif
kampanyalara harcadınız; fakat bunu yaparken acaba bu yaptığımız
rasyonel mi diye düşündünüz. Verileri görmek için kampanya etiketi
kullandınız ve sonuçları beklediniz. Raporları
incelediğinizde e-posta kampanyanın aslında geri dönüşüm oranın
beklenilen seviyede olmadığını, harcadığınız bütçenin büyük bir
kısmının israf olduğunu fark ettiniz. Diğer kampanya etiketlerinin
dönüşüm oranını incelediğinizde aslında bütçesi az lakin katkısı fazla
olan kampanyaları gördünüz ve bunu
bilimsel olarak kanıtlayıp patronunuza gösterdiniz. Patronda bu veriler
ışığında gerekli aksiyonu alacaktır. Kampanya etiketi bize bu malumatı
veriyor. Bu raporlarla net kararlar verebiliriz.
Kampanya etiketlemenin 5 yolu vardır;






Aracı
Kaynak
Kampanya
İçerik
Dönem

Aracı kullanılan mekanizmayı ifade eder. Örnek: e-posta, sosyal kanallar
Kaynak mekanizmanın içini ifade eder. Örnek: bültenler. E-posta
aracı ise, e- posta ile gönderilen bültenler kaynaktır.
Kampanya daha çok dönemsellik ifade eder. Örnek dünya patlıcanlar
gününe özel %50 indirim.
İçerik ise bir tür A/B testidir. Aynı reklamı iki farklı yöntemle çıkarsınız.
İlkinde
%15 indirimli, ikincisinde 2 alana üçüncüsü bedava gibi bir strateji ile
reklama çıkıp hangisinin en karlı trafik çektiğini anlamaya çalışırsınız.
Dönem etiketi ücretli arama ağı reklamlarında anahtar kelime belirlemek
üzere kullanılıp manuel olarak ayarlanır. Adwords izleme işlemi
yapmanın en efektif yoludur. GA URL oluşturucu gibi bir yardım merkezi
hizmeti sağlamaktadır.
Hülasa, ziyaretçinin sizin etiketleme yaptığınız URL etiketlerinin hangisi
vasıtası ile geldiğini raporlayarak bize sunar Google Analytics.

Ders-2
URL
Oluşturma
Ve
Kampanya İzleme

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
Bu adresten URL oluşturucu hizmeti sayfasına ulaştıktan sonra
sırasıyla birkaç işlem gerçekleştireceğiz. Şöyle ki;
Web Sitesi
URL’si
Kampanya
Kaynağı
Kampanya aracısı bölümlerini doldurun.
İsteğe bağlı olarak kampanya dönemi ve kampanya içeriği
alanlarını doldurabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Genellikle kısa
etiketler
kullanmaya çalışın, URL’de boşluklar olmamalıdır. Kelimeler arasında _
(alt tire) sembolü olmalıdır. Örneğin: “kadin parfümü” ve “ kadin_parfümü”
Google büyük ve küçük harflere duyarlıdır. Örneğin: “çorap” ve
“ÇORAP” kelimelerini farklı algılar.

Banner kampanyaları için “banner” ve e-posta kampanyaları için
eposta aracı adlarını kullanın.

Kampanyalarınız büyükse ve sürekli URL oluşturmak istemiyorsanız.
E-Tablo kullanabilirsiniz.
E-tablo için https://docs.google.com adresini ziyaret
edebilirsiniz. Gizli bir sekmeden oluşturduğunuz URL’yi
kontrol ediniz.
Edinme>Kampanyalar>Tüm Kampanyalar yolunu izleyerek
raporlarınıza ulaşabilirsiniz.

.
Hedef ve ölçümleme
GA hedefleri ve işletme hedefleri genellikle karıştırılan bir konudur.
İkisi farklı konulardır. İşletme hedeflerin sizin işletmenizin
gerçekleştirmek istediği arzudur. Örneğin “satış .“ Buna dönüşüm
deriz. GA amacı bu dönüşümleri
izlemektir Hedef yapıldıktan sonra GA’de dönüşüm hunisinde
belirlenebilir. Her görümüm için 20 hedef hakkı vardır.
Örneğin ödeme sayfası GA için bir hedef olabilir. Ödeme sayfası için
bir hedef belirleyelim.
Yönetici >Hedefler>Yeni Hedef adımlarını takip edelim.
Birkaç tane önceden belirlenmiş hedef vardır. Alışveriş butonunu
seçerek devam edelim.

Hedef açıklaması “alışverişi tamamlama” türü “hedef” olarak seçeceğiz.

Hedef normal ifade olarak seçilip hemen yanına web site URL’si yazılır
ben
/tesekkuler olarak ekledim.
Değer butonunu açmak sizin tercihiniz, geri dönüşümün size ne
kadar değer katacağını biliyorsanız parasal bir değer verebilirsiniz.
Dönüşüm hunisi butonunu açarsak, hunimizi daha sonradan
inceleyebileceğiz. Açık olarak bırakıyoruz.
Satışın kapanması için müşterinin geçmesi gereken adımları
sıralayarak kaydet diyebiliriz.
Sepet

/sepet

Kargo bilgileri

/kaargobilgileri

Ödeme

/odeme

Satışın kapanması için bu adımların gerçekleşmesi gerekiyorsa
zorunlu mu? Butonunu evet olacak şekilde seçmemiz gerekiyor.

Kaydettikten sonra elimize
veriler gelmeye başlayacaktır
ve ödeme sayfamıza gelen
müşterilerimizin hangi
sayfada sitemizi terk ettiğini
öğrenebilirsiniz.
Görselleştirilmiş hunimizi
görmek
için
Dönüşümler>Huni
Görselleştirme adımlarını
takip
ederek
hunimize
ulaşabiliriz.
Bunun üzerine yorumlar
yapabilir ve
ziyaretçilerimizin alışverişi
tamamlamasını
sağlamayacak çözümler
bulabiliriz. Satışa ramak
kalmışken sayfayı terk
etmemesi için neler yapılabilir
üzerine
toplantılar yapabilirsiniz.

Ders-3
Google Analytics İle
Google Adwords’ü
Bağlama

Adwords, reklam verenlerin gerek metin, gerekse görüntü reklam
oluşturmasını sağlayan Google hizmetidir.
Adwords hesabını Google Analytics hesabınıza ağlamak için
Yönetici>Adwords Bağlantısı ve yeni bağlantı gurubuna tıklarız.

Yeni bağlantı grubuna tıkladıktan sonra Adwords hesabınız otomatik
olarak karşınıza gelir. Bir adwords hesabınız yoksa öncellikle bir
hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Bağlantı grup adına reklam hesabı yazdıktan ve tüm web site verileri
butonunu açtıktan sonra hesapları bağla butonuna tıklayabilirsiniz.
Bu bağlantı ile yeniden pazarlama listesi oluşturabilir, Analytics
dönüşümlerini Adwords’e ekleyebilir ve Adwords’te Analytics etkileşim
raporlarını inceleyebilirsiniz.
Adwords ’ün faydalı yönlerinde biri de şudur: URL’lerinize otomatik
olarak kampanya etiketi ekleyebilir. Otomatik eklemek gerekli midir?
Evet gereklidir. Eklemezsek eğer Adwords boyutları GA’ya aktaramaz.
Adwords verilerini görmek için;
Edinme>Adwords >Kampanya yolunu izleyebilirsiniz.
Adwords’ü Analytics ile beraber kullandığınızda işletmeniz daha
güçlü olur. Deneyin ve öğrenin, raporları inceleyin ve anlayıp
harekete geçin.
Buraya kadar başarılı bir şekilde gelmişseniz eğer başlangıç seviyesini
aşmış ve uzman aday adayı olmuşsunuzdur. Google Analytics
Akademi’de kendinizi sınayabilir ve sertifikanızı alıp moral
depolayabilirsiniz. Unutmayınız Google Analytics sertifikaları birçok
üniversitenin vermiş olduğu sertifikalardan daha
değerlidir ve uluslararası geçerlidir. Yani almış olduğunuz bir uzmanlık
sertifikası ile yaşamak istediğiniz ülkede iş bulabilirsiniz.

UZMANLIĞA RAMAK
KALA

ÜNİTE-6
GA’NIN
VERİLERİ
TOPLAMASI VE
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İsabet Kavramı

İSABET NEDİR?
Sitenize gelen müşterilerinizin sitenizde gerçekleştirdiği etkileşimlerle
beraber Google Analytics kodu “isabet” denilen veriler gönderir ve
onları kategorize eder.
İsabeti şöyle açıklamak daha uygun alabilir belki sitenize gelen
ziyaretçilerin oluşturmuş olduğu ve bizim için faydalı olacağını
düşündüğümüz URL’lerdir.
Sitenize gelen ziyaretçilerinin dili, sayfaları, kullandığı tarayıcı,
cihazlarının ekran çözünürlüğü hatta kullanmış oldukları
telekomünikasyon şirketi gibi birçok bilgi anonim olarak verilen İsabet
bilgileri örnekleridir.
GA her kullanıcıya rastgele ID numaraları atayarak kullanıcıları
birbirinden ayırt edebilir. Böylelikle ilk oturum ya da toplam oturum gibi
verileri analiz edebilir hale geliyoruz.
Başlıca birkaç tane isabet türü vardır, onlar;




Sayfa görüntüleme isabeti
Etkinlik isabeti
İşlem isabeti

Sayfa görüntüleme isabeti, sayfanızı ziyarette bulunan kullanıcılar
için veriler zabıt altına alınır. Her sayfa görüntülenmesi GA kodunu
tetikler ve isabetler
gönderir.
Etkinlik isabeti verileri ile sitenizde spesifik bir buton yada öğe ile
etkileşime geçen kullanıcıların raporlarına ulaşabilecek ve gerekli
değerlendirmelerden
sonra
stratejinizin
verimliliği
hakkında
düşünebileceksiniz. Örneğin bir video paylaşım siteniz var ve
ziyaretçilerinizin videoyu oynat butonuna tıklayıp
tıklamadığını öğrenmek istiyorsunuz ya da satmak istediğiniz
ürünlerinizin görsellerine tıklayıp tıklamadığını bilmek istiyorsunuz;
bunu anlamanın yolu Etkileşim isabetleri raporlarına bakmaktır.
İşlem isabeti ise online ticaret verileri ile alakalıdır. Muhtemelen
katlanılan tüm bu zahmetler bunun içindir. Google Analytics işlem isabeti
raporlarında satın almalar ve stok verileri gibi verileri elimizin altına
sunar. Gelişmiş e-ticaret ayarlarınızı açarak sepete ekleme gibi temel
istatiksel verilere ulaşabilirsiniz.

NOT

Ders 2
Ga’nın Oturumları
Kategorize Etmesi

Kitap boyunca GA çalışma metoduna değinmeye çalışıyorum, bunun
ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğu ifade etmek ve saman ile çöpü
ayırt etmenizi,
raporlara bakmanın değil raporları okumanın yolunu belirtmeye
çalışıyorum.

GA sitenize yeni gelen kullanıcıları daha önceden uğrayanlardan ayrı
tutar, sitenize yeni gelen müşterilere rastsal olarak benzersiz kimlikler
atar ve bu kişilerin oluşturdukları ayrı kategorize eder. Verileri zabıt
altına alır. Kimlik ataması yapılan bir ziyaretçi daha sonra geri gelirse
artık bu kullanıcı olur ve onu tanır.
Sıkça karıştırılan konu şudur ki, sitenize ziyarette bulunmuş kullanıcılar
çerezlerini silerse ya da engellerse GA bu kullanıcıları tanıyamaz ve
onlara yeni gelen muamelesi yapar ve onlara yeniden benzersiz bir ID
oluşturur. Aslında daha önceden de sitenize ziyarette bulunmuş belkide
alışveriş yapmış o
kullanıcı aslında yeni gelen değildir, raporları incelerken bunu göz ardı
etmemek gerekir. Yeni gelen kullanıcıların artığını hatta satış
yaptığınızda söyleyebilirsiniz ama tam anlamıyla gerçek bu olmayabilir.
Örneğin bir bayan bir saat satın almaya karar verdi, önce mobilden saat
modellerine ve fiyatlarına baktı, ardından mobilden çok inceleyemediğini
tablet kullanırsa daha inceleyeceğini düşündü ve tabletten incelemeye
başladı, satın almak istediği saate karar verdi ve satın alma işlemi
gerçekleştirirken bilgisayar kullanmayı arzu etti, satın alma işlemi
gerçekleşti. Bu aynı kişi üç farklı cihazdan aynı tarayıcıyı kullanarak sayfa
ziyareti gerçekleştirmiş olsa da farklı kullanıcılar olarak görülür. GA her
cihazı tekil kullanıcı olarak değerlendirir. Kullanıcıları
cihaz bazında incelemek istiyorsak USER ID özelliğini aktif etmek gerekir.
Örneğin; bir gezgin sayfanızı ziyaret etti ve yan sekmede yeni bir
sayfa açıp, o sayfada 35 dakika zaman geçirdi ardından sizin sitenizin
bulunduğu sekmeye geldi. GA zaman aşımı limiti 30 dakika olduğu
için o gezgin yeni bir oturum
gerçekleştirmiş olur. Hiçbir hareket gerçekleştirmese dahi toplam 2
sayfa görüntüleme isabeti gönderir.

Ziyaretçi web sayfanıza gelir ve bir etkinlik oluştursa örneğin videonuza
tıklarsa GA iki isabet gönderi, birincisi sayfa görüntüleme ikincisi ise
etkileşim isabetidir; video oynat öğesine tıkladığı için.
Bir video izleme siteniz var ve siz 30 dakika zamanaşımını kısa buluyor
ve 1 saat olarak değiştirmek istiyorsunuz. Bunun kodda küçük bir
oynama yapmanız
yeterli olcaktır.

Ders 3
Yapılandırma Ayarları
Uygulama

Her nevi veriyi raporlarımızda görmek istemeyebiliriz, bunların bazılarını
usulca devre dışı bırakmak bizim inisiyatifimizdedir.
Gruplama, filtreleme, hedefler, özel metrikler bunlardan bazılarıdır.
4 hedef türü vardır
Hedef URL, sayfa görüntülemelerin ne zaman gerçekleştiğini baz alır
ve bize beyan eder.
Etkinlik hedefleri
Etkinlik olarak ifade edilen bir işlemin ne zaman tetiklendiğini bize bildirir.
Sayfa/Ekran
Kullanıcıların belirli bir sayfayı görüntüleyip görüntülemediğinin verilerini
verir.
Dönüşüm
Oturum başına dönüşüm raporlarını sunar, burada sıkça bir hataya
düşülmektedir. Bir kullanıcı sayfanızda aynı oturum süresince 7 pdf
indirirse
dönüşüm oranı 7 değil, 1’dir. Bir oturum süresi boyunca maksimum 1
dönüşüm gerçekleşir. Kullanıcı +30 zaman aralıklarıyla 7 pdf indirirse 7
dönüşüm isabeti
gönderilir GA verilerinize.
Özel boyutlar, standart raporlarda ikinci boyut, özel raporlarda birinci
boyut olarak ya da segment olarak kullanılır.
Özel metrikler, GA tarafından boyut ve özel boyut verilerini
toplayabilir ve bunları GA’ya yükleyebiliriz.
İçerik yönetim ya da müşteri ilişkileri yönetim sistemi gibi çevrimdışı iş
yönetim verileri sisteme aktarılır ve entegrasyon sağlanır. Veriler
işlenmeden önce veri yapılandırma kuralları belirlenmeli.

Uyarı
Veriler işlendikten sonra yapılandırma ayarlamaları geriye dönük
uygulanmaz.

NOT

ÜNİTE 7
VERİ TOPLAMA
VE
YAPILANDIRMA
YI AYARLAMA

Ders 1
Ga’yı Düzenleme

Bir GA hesabına en fazla 50 mülk ekleyebilirsiniz, her mülk için 25’e kadar
görünüm ekleyebilirsiniz. Her mülk için en az 3 görünüm oluşturmanızı
tavsiye eder ve işlenmemiş verilerinizi saklamanızı şiddetle tavsiye
ederim.
Genellikle şu yapılır: işlenmemiş veri, test ve uzman veri olarak üç tane
görünüm yapılır ki GA’de bunu tavsiye etmektedir. İşletme
stratejinize göre birçok mülk ve görünüm kurmanıza müsaade
vermektedir GA. Ya da
işletmenizin birkaç tane web sitesi varsa onları bir ara yüz ile
yönetebilirsiniz. Bir web siteniz ve bir mobil uygulamanız varsa onları
da izleyebilirsiniz.
Siteadı.com
Siteadı.org

=

1

Siteadıxyz.com
Benzer işletme web sayfalarınız varsa ise web alanları arası izleme
kullanabilirsiniz, bir kullanıcı aynı oturumda olmak koşulu şatı ile
birbiriyle alakalı web alanları arasında gezinirse bu algılanır. Bu
şekilde site bağlama yapmanız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için
daha önceden sitenizin her sayfasına eklemiş olduğunuz GA izleme
kodunu değiştirmeniz gerekir. Bunu değiştirmenin kolay bir yolu
vardır, o da Google Tag Manager’dır. GTM
kullanarak izleme kodunuzu hızlıca güncelleyebilirsiniz. Çalışıp
çalışmadığını anlamak için Google Tag Assistant Recordings
kullanabilirsiniz.

Ya da birçok web sayfanız vardır bunları tek bir rapor olarak görmek
istiyorsunuz, bütün verilerinizi birleştirebilirsiniz. Ya da bir web siteniz
bir de mobil uygulamanız vardır, isterseniz bu verileri birleştirebilir ve

raporlarınızı böyle inceleyebilirsiniz.

Google Adwords gibi entegrasyon ile gelen veriler otomatik olarak
gelmez bunun için tekrardan bağlantı kurmanız gerekmektedir.

Not
Maksimum 50 mülk kurabilir ve her mülkünüzün maksimum 25
görünümü olabilir.
Filtreler kullanarak farklı farklı görünümler yapabilir ve istediğiniz üyelere
izinler verebilme avantajınız vardır. Örneğin satış ya da pazarlamadan
sorumlu
üyelerinize raporlara ulaşma imkânı sunabilirsiniz ve her departman
için ayrı görümler de yapabilirsiniz.
Farklı şirketlerin GA hesapları için farklı hesaplar oluşturmanız
gerekmektedir, aksi takdirde siteler arası veri ifşası olur. Örneğin çuval
satan iki işletmenin GA danışmalığını yapıyorsunuz, iki işletmeninde
mülkünü aynı hesap altına alırsanız, işletmelerde bu hesapta kullanıcı
olduğu için birbirlerinin raporlarına ulaşabiliriler, tabi bunun olmasını
istemeyiz. Bunun için farklı işletmeler için farklı hesaplar oluşturulmalı.
Görüldüğü gibi Google Analytics çok yönlü ve kullanımı kolaydır.
Birçok web sayfanız olabilir ya da birçok işletmeye danışmanlık
veriyor olabilirsiniz fark etmez, tek bir Google Analytics hesabı ile
onlarca site yönetebilirsiniz.
Başkalarına hesap, mülk ya da görünüm düzeyinde izinler
verebilir ve iş bölümlendirme ile sayfanızı daha iyi
yönetebilirsiniz.

Ders 2
Özel Boyutlar Ve Özel
Metrikler Oluşturma

1.ÖZEL BOYUT OLUŞTURMA
Özel boyutlar ile GA boyutları arasında elzem farklılıklar bulunmaz,
benzerdiler. Ne olduklarını belirtmek dışında, yani metrikleri kendi
ellerimizle oluşturacağız.
Kullanıcılarınız hakkında spesifik bilgiler toplamak istiyorsanız, özel
veriler toplar ve bunu GA koduna iletirsiniz, özel boyutlar
oluşturmak için bazı uygulamalar yapmak gerekir GA koduna.
Sitenize gelen kullanıcı sayfa görünütülemesi ya da herhangi bir
etkileşimde bulunursa bu boyut bunu kaydeder.
Mevcutta kullandığınız CRM sistemini de Özel boyutlara entegre
edebilirsiniz. Özel boyut oluşturmak için;
Yönetici > Özel Tanımlar > Özel boyutlar adımlarını izleyelim.

Yeni özel boyut düğmesine bastıktan sonra bir isim belirlemek ve
kapsam seçmek gerekir. Kapsamlar;
isabet, oturum, kullanıcı ve üründen oluşur. İhtiyacımıza göre kapsam
seçer ve Etkin kutucuğunu tıklarız. Mutlaka aktif olması gerekmektedir;
aksi durumda
veri alınmayacaktır.

Oluştur dedikten sonra karşımıza bu sekme çıkacaktır; buradaki kodu
GA JavaScript koduna uygulamak gerekir. Bunun için web
tasarımcınız ile görüşüp destek alabilirsiniz ve Google Tag Manager
kullanabilirsiniz.
Özel boyutlar standart raporlarda ikincil, özel raporlarda birincil boyut
olarak kullana bilinirsiniz.
Şunu belirtmek de önem görüyorum; özel boyutları önceden
topladığınız verilere uygulayamazsınız. Özel boyut oluşturduktan
sonra elde edilecek
verilere uygulayabilirsiniz. Bunun için de bir miktar beklemenizde fayda
var.
Not
En fazla 20 boyut oluşturabilirsiniz, özel boyutlar silinemez ancak
mevcut özel boyut üzerinde ayarlamalar, düzenlemeler yapabilirsiniz.
idareli kullanmakta fayda var.

2. ÖZEL METRİKLER OLUŞTURMA
İşletmeniz için muayyen metrikler toplayabilirsiniz, yüklenen reklamlar,
reklam bantları ölçüleri ve isabetlere özel metrikler oluşturarak
oluşturabilirsiniz. Bu metrikler özel boyutta olduğu gibi sitenize
ekleyeceğiniz bir kod ile
toplanacaktır.
Hangi kanalın ne kadar isabet arttırdığını oluşturacağımız özel
metriklerle görebilir ve raporlayabilirsiniz.
Özel metrik oluşturmak için;
Yönetici > Özel Tanımlar > Özel Metrikler > Yeni Özel Metrik yolunu
izleyelim.

Metriğiniz için bir ad ve kapsam seçtikten sonra kapsam seçmemiz
gerekmektedir, kapsamlar ürün ve hit olmak ikiye ayrılır. Hit isabettir,
ürün ise atadığın maliyet oranında artar. Seviye atlama sayısı veya
sayfa görüntüleme sayılarını görüntüleyebiliriz. Kullanıcı maliyetlerini
hesaplayabilirsiniz.
Biçimlendirme türü tam sayı olarak belirledikten sonra isteğe bağlı
olarak bir değer aralığı girebilirsiniz. 0 ve 2 aralığı gibi…
Metrik aktif olmazsa veri toplanamaz, onun için etkin butonu seçili
olmalıdır.

Oluşturduktan sonra JavaScript kodunu sitemizin her sayfasına
eklememiz gerekmektedir. Bu konu hakkında web tasarımcınızdan
destek alabilir ve Google Tag Maneger kullanabilirsiniz.

Özel boyutlarda olduğu gibi özel metrikler de geçmiş verilere
uygulanamaz, metrik oluşturulduktan sonra uygulanır.
En fazla 20 adet özel metrik oluşturabilir ve oluşturduğun metrikleri
silemezsiniz ama ayarlamalarda güncelleme yapamazsınız. Yani
20 metrik oluşturulduktan sonra 21. Metrik oluşturamazsınız.
Olanlarla idare etmek mecburiyetindesiniz.

Ders 3
Etkinliklerin
Takibi

İster kar amacı güden bir site olsun, isterse toplumun aksayan
uzuvlarını iyileştirmek isteyen bir sosyal konulara duyarlı site
sahibi olsun herkes
insanların sitesinde nasıl hareket etti bilmek ve bunu görmek ister ki eksik
yanlarını görebilsin ve bunu kuvvetlendirebilsin. Böyle düşündükçe
siteniz daha güçlü ve Google tarafından sevilen ve üst sıralarda
çıkabilen bir site olması işten bile olmaz.
Kullanıcıların sitenizde önceden belirlediğiniz bir öğe ile etkileşime geçip
geçmediğini anlamak için etkinlikler oluşturabilir ve bunları takip
edebilirsiniz. Örneğin siteniz için bir intro yaptınız ve bunun kullanıcı
gözünde nasıl bir anlam (izlenip/ izlenmediğini) taşıdığını ölçmek
istiyorsunuz. Kullanıcıların sitenizdeki video oynat öğesini tuşlayıp/
tuşlamadığını anlamak için bir etkinlik kodu oluşturmanız gerekmektedir.
İzlemeyi hangi zaman diliminde bıraktıklarını
anlamak için ise farklı bir etkinlik oluşturmak gerekir.
Kullanıcılar sitenizde gezinirken GA bazı parametreler iletilir. Bunlar;
Kategori, yaptığınız etkinlikleri blok halinde düzenler. Videolar, iletişim vb.
İşlem, sayfanızı ziyaret edenlerin etkinlik gerçekleştirirken yaptıkları
işlemlerdir. Videolarınızı izleyen bir kişinin kaçıncı dakikada durdur
tuşuna bastığı gibi.
Etiket, bunu parametreyi daha fazla ayrıntı tanımlamak için
oluştururuz. Örneğin video için bir isim belirlemek bir nevi etikettir.
Değerler, etkinliğin bizim için olan değerinin sayısal karşılığı olarak
gösterilebiliriz. Yapılan işlemlerin ne kadar getiri sağladığını görebiliriz.
Dikkat edilmesi gereken bir konu var, şöyle ki; kullanıcı sitenizdeki
bir ayakkabıyı 3 defa tıklarsa bağlantı tıklama sayısı 3, etkinlik
sayısı 1 olarak raporlanır; aynı oturum sürecinde.
Davranış > Etkinliker blümünde bunları görebilirsiniz.
Promosyon tıklama ve sepetten kaldırma işlemi yapanların metriklerine
ulaşabilirsiniz. Örneğin canlı sohbet öğesinin tıklanıp tıklanmadığını
görmek isterseniz bunun için de bir etkinlik oluşturabilir ve sitenizin ne
denli hareket duygusu yarattığını canlı sohbetin olduğu sayfa
etiketiyle(örnek: Ana sayfa) öğrenebilirsiniz. Google Tag Manager’den
faydalanmayı unutmayınız.

ÜNİTE-8
FAYDALI
BİLGİLER

DERS - 1
SİTE İÇİ ARAMA

SİTE İÇİ ARAMA
Sitenizde site içi arama motoru var ise müşterilerinizi aramanız için size
sunulmuş vel-i nimet bir hizmettir bu. Müşterilerinizin nasıl arama
yaptıklarını ve arama yaptıkları site için ne kadar zaman harcadıklarını,
arama derinlikleri gibi birçok malumata haiz olabilirsiniz.

Böylece eksik ya da hatalı olan kısımları tamamlama imkânı bulur ve
müşterilerinizi daha iyi anlar, site içi SEO çalışmalarınızı
tamamlarsınız. Dijital pazarlamacılar bunun önemini bilirler ve bu
arama terimlerini araştırıp pazarlamasını yaparlar. Kullanıcıların site
içi aramaları ve site dışı aramaları
benzerdir, görmek istediğini aramaktadır, bu site içi arama verilerinden
site dışı SEO çalışmalarımızı da yapabilir Google’da daha üst sıralarda
yerimizi alabiliriz.
Site içi aramayı aktif edebilmek için;
Yönetici > mülk ayarları > site içi arama yolunu takip
edelim.
Site arama izlemesi bölümü açık olmalıdır. Bunu yaptıktan sonra en
fazla 5 tane virgüllerle ayrılmış sorgu parametresi eklenmelidir.
Sorgu parametrelerini URL’den çıkarırsak parametreler tekrara düşmez.
Sitenizde kategoriler var ise kategori bölümlerini açabilir ve
parametrelerinizi girebilirsiniz.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra verilerin toplanmasını ve
işlenmesini beklememiz gerekmektedir. GA’nın size sağlıklı bilgiler
verebilmesi 2 hafta
kadar sürebilmektedir. Bundan dolayı biraz beklemek gerekecektir.
Veriler bize ulaşmaya başlayınca davranış > site arama adımlarını
izleyerek bulabilirsiniz.
Genel bakış bölümüne geldiğimizde bazı metrikler görürüz.

Arama çıkışlarının yüzdesi, kullanıcıların siteden çıkmadan önce
gerçekleştirdiği aramaların yüzdesidir.
Sayfa görüntüleme sayısı, yapılan aramalar için görüntülenen
ortalama sayfa sayısıdır.

Aramadan sonraki süre, site içi arama motorunda arama
yapıldıktan sonra geçirilen ortalama süreyi ifade eder.
Ortalama arama derinliği, sitenizde arama sonuçlarına geri gelen
ziyaretçilerin ortalama sayfa görüntüleme sayısı olarak ifade edilir.

DERS -2
HESAPLANMIŞ
METRİKLER

Dört temel işlem kullanarak hesaplamalar yapabilir, bunlar: toplama,
çıkarma, bölme ve çarpmadır.
Hesaplanmış metrikler gidebilmek için Yönetici > Hesaplanmış
metrikler > Yeni Hesaplanmış Metrik adımlarını izleyerek
ulaşabilirsiniz.

Örneğin şunu yapabilirsiniz: sayfa görüntüleme sayısı/ (bölü)
kullanıcılar oranına ulaşabilirsiniz.
Ad kısmına hesaplamak istediğimiz metrikleri belirten bir ya da bize
hatırlatacak metrik adı girdikten sonra API üzerinden otomatik olarak bir
ad atanır.

Biçimlendirme türünü “kayan” olarak belirledikten usulca sonra formül
kısmına

geçiyoruz. Bir örnek olarak sayfa görüntülenme sayısı/kullanıcıları
hesaplayacağız. Formül kısmına herhangi bir şeyler yazmaya
başlayınca tepki veriyor olması aradığımız metriğin olup olmaması
konusunda ya da ifade
tarzımızın doğru oluğu olmadığı hakkında ipucu verir.
Kısa bir örnek olarak para birimi dahi hesaplayıp ve TL’ye
çevirebilirsiniz. Döviz ile satış yapıyorsanız, böyle hesaplama yoluna
gidebilirsiniz. Gelir*3,90 (dolar- TL)
Formüller 1024 karakter ile sınırlıdır.
Hesaplanan metrikleri özel raporlara ve gösterge tablolarına
ekleyebilirsiniz En fazla 5 tane hesaplanmış metrik yapabilirsiniz.

DERS-3
Kanal Gruplaması

GA bizim kendi kanal gruplarımızı oluşturmak isteyebileceğimizi
düşünmüş ve bize böyle bir imkân sağlamıştır. Peki, kendi kanalımızı
nasıl oluşturabilir ve
gruplandırma yapabiliriz.
Öncelikle kanal diyerek neyi kastettiğimize bakalım. Edinme > Tüm
trafik > Kanallar yolunu izlersek bunu görebiliriz.

Sosyal, organik, direkt birçok kanal mevcut bu kanallar GA tarafından
otomatik olarak tanımlanmış ve aslında ihtiyacımızın büyük bir kısmını
karşılamaktadır.
Siz, siteniz için farklı bir kanal oluşturmak istiyorsanız bunu yapmanız
mümkündür ya da hazır gelen kanallar üzerinde de ayarlamalar
yapabilirsiniz. Kanalları özelleştirmek ya da yeni bir kanal oluşturmak
sizin inisiyatifinizdedir.
“Social” tıkladıktan sonra bu pencereye yönlendiriliriz. Buradan metriklere
bakabilir, hangi mecradan neler edindiğinize bakabilirsiniz.

Yeni, gıcır gıcır bir kanal oluşturmak için izlenilmesi gereken yol şöyledir;
Yönetici > Kanal Ayarları > Kanal Gruplaması
Buraya kadar geldiyseniz aşağıdaki pencereye gelmişsinizdir. “Default
Channel Grouping” adına tıkladığınızda içerisinde birçok kanal
tanımının olduğunu
görürmüşsünüzdür. Belirttiğimiz gibi bunlar üzerinde oynamalar yapabilir
ya da istediğiniz niteliklere sahip bir kanal gruplandırması yapabilirsiniz.
Mevcut kanal tanımlarına yapacağınız değişiklikler kalıcı olarak tutulur ve
değişiklikler herkese açıktır. Bu güncellemeler geçmişte ki verileri
etkilemez.

Orijinal ayarlar geri dönmek mümkün fakat bu işlem geriye dönük olarak
gerçekleşmediği için orijinal ayarlara döndüğünüz zaman diliminden
itibaren asıl kurallara göre işlemeye başlar.
En fazla 50 kanal gruplandırması yapabilirsiniz. Herkese açık kanal
gruplandırması dışında kişisel kanallarınızı da oluşturabilirsiniz.
Kişisel kanal oluşturmanın hududu 100’dür. İstediğiniz kişisel kanalı
görünüm düzeyine getirebilirsiniz; fakat görünüm düzeyine
getireceğiniz kanal 50 adet sınırı üzerinden düşülecektir.
Kanallarınızı kopyalayabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
Paylaşırken verileriniz korunacaktır.
Hülasa, kişisel kanal, yeni kanal gruplandırması ya da mevcuttaki
bir kanalı güncelleyebilirsiniz.

DERS-4
İçerik Gruplaması

GA’nın sunmuş olduğu her faydalı, işimizi kolaylaştıran özellik gibi
buda son derece faydalıdır. Örneğin ek getiri için ya da iş boyutunda
zaman ayırdığımız
bir ayakkabı satış sitemiz var. Bu siteyi doğal olarak kadın erkek ve
çocuk olarak bölümlere ayırmış ve her bölümün alt bölümleri vardır
doğal olarak.
Erkek





Bot
Kundura
Spor
Terlik

Her işletme sattığı ürünleri bu tarz kategorize ederek müşterilerinin
ya da ziyaretçilerin daha rahat gezinmesini sağlar.
Peki, bu içerikleri analitikte gruplandırabilsek ve gruplar halinde
ölçümlesek nasıl olur? Örneğin; Erkek botları ile kadın botları arasındaki
tıklanma farkı bize bir şeyler söyleyebilir belki.
Erkek kategorisi ve çocuk kategorisi tıklanma oranları, harcanan
reklamlar ve dönüşümler metrikleri ile kıyaslama yaparız.
Her grupta hangi kanalların olacağına kararlar vermek için kurallar
belirleyebilir ve yönetebilirsiniz.
En fazla 5 tane içerik gruplandırma yapabilirsiniz, bunun yanında
sınırsız kural oluşturabilirsiniz.
Bir içerik gruplandırması oluşturmak için;
Yönetici > İçerik Gruplandırma

Yeni içerik
gruplamaya
tıkladıktan sonra bir
ad belirlememiz
gerekecek, her
zamanki gibi anlaşılır
ve
tanımlayıcı olmalıdır.

Daha sonra
gruplandırmayı
nasıl yapmamız
gerektiğini
belirlememiz
gerekmektedir. Bu
gruplar şöyledir;
İzleme koduna
göre gruplama,
içeriklerinizin dizin
numaralarını ve
içeriklerinizin olduğu
gruplama bir kod
eklenir. Bu yönetimi
tercih ederseniz kodu
değiştirmek
gerekebilir.

Ayıklama kullanarak gruplama
Sayfanızdaki içerikler URL yapısına göre ayıklanır ya da sayfa ismine
göre de ayarlana bilinir. Ekranlar bu URL yapısına göre gruplanır ve
veriler kategorize edinir.

Kural tanımlarını kullanarak Gruplama
Bunu kullanarak içeriklere kurallar tanımlayabilirsiniz.
Bu gruplandırma yöntemlerinden birini ya da hepsini kullanabilirsiniz.
Birden fazla yöntem kullanırsanız GA temel olacak grubu ilk denkleşen
gruba ekleyecektir.
Verilerinizin gelmesi bit gün gibi bir süre sürebilir ve raporlarda
kullanabilirsiniz. Bu gruplandırmayı geriye dönük yapamazsınız.

Bölümlere göre mukayese yapmak isterseniz bölüm
adları için
gruplandırma yapabilirsiniz. Kadın/Erkek gibi.

DERS-5
E-Ticaret Geliştirme

Offline alışverişte gruplandırmalar genellikle yaşa göre yapılırdı. Online
alışveriş hayatımıza girdikçe tüketicilerin yaş aralığının önemi giderek
önemsizleşme
trendi göstermeye başladı, Neden? Şöyle ki; yaş aralığına göre hitap
etmemizin sebebi bu yaş aralığında ki insanların benzer davranışlar
göstermesini
beklediğimizdendir. Bu basit çıkarım yanlış değildir kuşkusuz,
insanların belirli yaş aralıklarında bir birlerine benzer davranışlar
sergileyebilirler; lakin online ticaret bunun daha iyisini bize
sunmaktadır. Pekala 21 yaşındaki kadın ve 45
yaşındaki erkek aynı davranışı sergileyebilir. İkisi de gözaltı kremi,
dudaklar için dolgunlaştırıcı ilaçlar ya da kondom satın alabilirler. Bu
bey ve hanımefendi,
cinsiyetleri farklı, yaş aralıkları farklı ama sergiledikleri davranışlar
aynıdır, para harcadıkları ürün aynıdır. Buradan yola çıkarak “45
yaşındaki adam gözaltı
kremi satıl almaz ya da kadınlar kondom satın alamaz” gibi sonuçlar
çıkarmak işletmemiz için hata olabileceği kanaatindeyim.
Google Analitik gibi ücretsiz hizmetleri dahi reddeden işletmeler var,
web sitesi olmasına rağmen, bundan dolayıdır ki işletmelerin %95 i
beşinci yılını
göremiyor. Bazı girişimciler/yöneticiler her şeyi noktası noktasına
düşünüp hareket eder ve gerekli planlamaları yapar; bazıları
“kervanı yolda düzeriz diyor”. Bazıları ise “atın ölümü arpadan olsun,
nasipse olur, yoksa kısmette olmaz” diyor. Her şeyin bir yolu
yordamı olduğu gibi işlemeciliğin de, para kazanmanın da bir
metodolojisi vardır. Gerekli hamleler yapılmazsa
tutunabilmek kolay mıdır? Tesadüfen kurulan büyüyen işletmeler yok
mudur? Vardır muhakkak ama kurucularının “Allah bana yürü ya kulum
dedi, şükürler olsun kazandık” dediği durum bilmeden doğru yolda
yürümesinden ibarettir, tabi bilmeden doğru yola girmek bir şans bir
nimet olarak değerlendirebilir.
GA kullanan bir kurum basiretli ellerle işletme büyütmek istediğini beyan
etmiş olur ve hakkını vermek ister. Buraya kadar okumuşsanız
gerçekten arzulusunuz demektir. Kaldığımız yerden devam edelim.

Geliştirilmiş E-Ticaret Özelliği
Bu özelliği aktif ederek kullanıcıların sitenizin hangi öğeleri ile nasıl
etkileşime geçtiğini, hangi davranışı sergilediğini inceleyebilirsiniz.
Örneğin ödeme sayfaları ile olan ilişkileri.
Bu özellik biraz daha muayyen şeyler ölçer.






Bir ürünün tıklanma sayısı
Tıklanan ürünlerinin ayrıtı sayfası tıklanmaları
Gösterim ve tıklanmalar
Kullanıcıların ürüne sepete eklemesi veya kaldırması
Ödeme işlemi

Bu özelliği aktif ederseniz bu formatta spesifik bilgiler edinebilirsiniz.
Yönetici > E-Ticaret Ayarları adımlarını izleyelim

Burada bir dönüşüm hunisi kurabilirsiniz, etiketlemeler yapabilir ve
müşterilerin ödeme işlemini tamamlayıp tamamlamadığını buradan
inceleyebilirsiniz.
Bunu yapabilmek için diğer efektif özellikleri kullanmakta haiz
olduğunuz bir özelliğiniz olması gerekiyor o da JavaScript kodu
yazabilmek yazamıyorsanız eğer bu konuda bir uzmandan destek
alabilirsiniz.
Sitenize ekleyeceğiniz bu kod sayesinde size veriler gelecektir. Bir ürünü
ekleyebilir ve ürününüzü takip etmek isterseniz GA için bir “gösterim ekle”
yönetimi kullanabilirsiniz. Oluşturacağınız çoğu kod hemen hemen
aynıdır, pek farklılık oluşturmaz. Bu kodları eklemek mühimdir, GA bu
kodlar sayesinde size veri gönderebilecektir.
Dinamik kodlar oluşturarak sepetinizde ki ürünleri takip edebilir ve
işletmenizi çok güçlü hale getirebilirsiniz.

DERS-6
USER ID

Google Analitik sitenize gelen her cihazı tekil bir kullanıcı olarak
gördüğünü
belirtmiştik. Bir düzenleme yapılana kadar Google Analitik verileri öyle
işlemeye devam eder ve sizlere raporları böyle sunar.
Web sayfanızı daha bilimsel metotlarla analiz etmek istersiniz elbette ve
cihazlardan kullanıcıları izlemek isteyebilirsiniz. Bunun için USER ID
özelliğini aktif edebilir ve elde etmiş olduğunuz verileri analiz etmek
için USER ID
görünümü oluşturabilirsiniz.
Örneğin mobil cihazından sitenizi ziyaret etmiş bir kullanıcı pekâlâ on
dakika sonra bilgisayardan ya da tabletinden de sitenizi ziyaret etmiş
olabilir. Bu aynı ziyaretçileri farklı kullanıcılarmış gibi değerlendirmek
yanlış olur. Daha önce de bahsettiğim gibi bir kullanıcı mobilden ziyaret
ürünleri inceleyip bilgisayardan satın alma işlemi gerçekleştirebilir ve
genellikle dönüşümler böyle olur,
muhtemeldir ki bilgisayar ekranın daha büyük olması bize güven
vermektedir; çünkü hâkimiyet alanımız genişlemektedir.
Yahut bilgisayarda oturum açmadan ziyaret gerçekleştirmemiş kullanıcı
olup, mobilde ise oturum gerçekleştirmiş olabilir bunu da görebilmek
gerekir. Bütün cihazlarda oturum açmış olsa dahi Google Analitik o
ziyaretlerin isabetini ayrı ayrı işler. Google Analytics tekil kullanıcıları
tanımak için tarayıcı çerezinde saklanan anonim olarak tanımlar.
UDER ID, bir kullanıcı web sitenize girdiğinde Database’deki bir kimliği
sitenize bağlamanıza olanak sağlar. Datebase’den bir USER ID alıp
web sunucuları
üzerinden sitenize iletebilir ve ardından Google Analytics izleme
kodu ile beraber veriler sizin için raporlana bilinir.
Unutmamanız gerekiyor ki USER ID kullanmak için, kendi benzersiz
kimliklerinizi oluşturabilmeli ve bunları eklemeyi bilmelisiniz.
ID’yi oluşturabilmek için;
Yönetici >İzleme Bilgileri > User-ID adımlarını izleyelim. User ID
politikasını kabul edip, sonraki adım butonuna tıklayabilirsiniz. İzleme
koduna eklemeniz gereken kısmı aşağıda görebilirsiniz.
ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); // Kullanıcı
kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak
ayarlayın.

Bir raporlama görünüm adı giriniz,
ardından raporlama saat dilimini Türkiye
olarak
belirleyip görünüm oluştur diyerek
bir görünüm oluşturabilirsiniz. User
ID
raporlarını göster kısmı açık olarak kalır.

İzleme kodunu web uzmanınızdan rica ederek güncelleyebilirsiniz. Bir
kullanıcıya kimlik ataması yapamıyorsanız User ID parametresi
göndermenin bir mantığı yoktur. Raporlarınızda aksaklıklara sebebiyet
verir.
Bir kullanıcıya birden fazla ID atamayı engellemek için oturumları
birleştir seçeneği açık olarak kalmalıdır. Böylelikle oturumlar USER-ID
ilişkilendirilmiş olur. Google Analitik yalnızca aynı oturumda toplanan
verileri ilişkilendirebilir ve bunu USER ID’nin ilk oturumda gerçekleşir.
User ID oluşturursanız raporlara eklenir, gezinme çubuğunda kitle
bölümünde bulabilirsiniz ve cihazlar arası raporları görebilirsiniz.
Örneğin bu rapor, trafiğin yüzde kaçının User ID ile teyit edildiğini bizlere
sunar. Kimliği doğrulanmış kullanıcılar ile doğrulanmamış kullanıcıları
karşılaştıran segment oluşturabilir ve kıyaslama yapabilirsiniz.

DERS-7
VERİLERİ İÇE AKTARMA

GA dışında başka hizmetler de kullanıyoruz doğal olarak ve bu
hizmetlerde
kullandığımız verileri Google Analytics’e yüklemek istiyor olabilir ve
verilerimizi orada mukayese edebilirsiniz.
Yüklenen verilerin bir boyutu ile Google Analitiğin bir boyutu
eşitlenirse eğer yükleme gerçekleşir, aksi takdirde anahtar olmadığı
için verilerinizi GA’ya
yükleyemezsiniz.
Diğer platformlarda ki reklam maliyetlerinizi, tıklama ve gösterim
metriklerinizi içe aktarmak için Kaynak/Aracı boyutunu kullanabilirsiniz.
Hedef URL’ler parametrelerle manuel olarak etiketlenmesi
gerekmektedir.
Bu işlemleri geçmiş
verilerinize
uygulayamazsınız doğal
olarak; fakat GA 360
kullanıyorsanız bunu
yapmanız mümkündür.
Yönetici > Verileri İçe
Aktar > Oluştur adımlarını
izleyelim.
Burada birçok veri türü
yüklemenize müsaade
etmekte ve ücretsiz
kullanıcılara da bunu
sunmaktadır.
Örneğin maliyet verilerini
seçip devam et diyelim.

Veri kümesi için bir isim
ve uygulamak istediğiniz
görünümü seçtikten sonra
devam et düğmesini
tıklayalım.

Birinci seçeneklerde
maliyet verileri içe
aktardığımız için
maliyet seçiyoruz ve
ikincisinde yönlendirme yollu
seçeneğini
ekliyoruz ya da isteğe bağlı
olarak tıklanma gibi metrikler
de seçebilirsiniz.

Seçtikten sonra alt kısımda
bunu göreceğiz veri
kümenizde aynı anahtar
kelimeleri üzerine yazma
özelliği kullanarak
eşleştirebilirsiniz.

Kaydettikten sonra
dosyanızı yükleyebilir ya
da bir Excel
şablonu indirebilirsiniz şema
al butonuna tıklayarak.
Anahtar değerlerinizi ve
metriklerinizi bu Excel
tablosuna ekleyebilir ve
CSV doyası olarak
kaydedebilirsiniz.

biraz zaman alabilir; belki bir gün
kadar. Bu verileri kümesini
kullanarak;

Dosyanızı yüklemek için
dosya yükle butonuna
tıklayarak
yükleyebilirsiniz,
yüklemesinin ardından
verilerin işlenmesi

Özel
raporlar
Segmentler
Yeniden pazarlama listesinden faydalanıp işlemenize şimdiye kadar
getirmiş olduğunuz noktadan daha güçlü hale getirebilirsiniz.

NOT

ÜNİTE 8
GELİŞMİŞ
ANALİZ
ARAÇLARI VE
TEKNİKLERİ

Ders 1
Segmentasyon

Elinizde hali hazırda bulunan bir raporu segmentlere ayırarak daha
anlaşılır
kılabilirsiniz. Kullanıcı ve oturum segmentleri oluşturarak raporunuzu
anlamlı kılabilirsiniz. Kullanıcı segmentleri birden fazla oturumu
kapsayabileceğini belirtmek gerek.-son 90 gün- Örneğin; yaş, cinsiyet
gibi temel gruplandırma kıstasları ile Segmentler oluşturabilirsiniz.
Oturum segmentleriniz tek oturumluk ziyaretçi davranışları ile
kısıtlanmıştır. Bu segmentasyonda kullanıcıların alışveriş hedefleri
tamamlayıp-tamamlamadığını ya da size olan ekonomik katkılarını
görebilirsiniz.
Raporlarınızda aynı zaman diliminde birden fazla segment
ekleyebilmeniz mümkündür. İhtiyacınız olan segmentleri
oluşturabilir ve kıyaslamalar yapabilirsiniz. Örnek; e-posta
kampanyaları ile ücretli arama kelimelerini kıyaslamak
isteyebilirsiniz.

Kitle >Genel Bakış adımlarını izleyerek ilerleyelim, daha öncede
belirlediğim gibi bu veriler kesin değildir, kesin verilerinizi çağırmak
istiyorsanız yeşil sembole tıklayıp daha fazla kesinlik olarak
belirlemeniz gerekir, bu bir miktar zamanınızı alabilir, GA bize daha
hızlı hizmet verebilmek için kesinliği az ama hızlı veriler vermektedir.
Bir segment eklemek için ekran görülen “segment ekle ”ye tıklamanız kâfi
gelecektir. İki tür segment ekleyebilirsiniz. Bunlar; özel segmentler ve

varsayılan

sitem segmentleridir. Sistem segmentleri GA tarafından düşünülmüş ve
işimize yaracağına kanaat getirdiği segmentlerdir. Diğer kullanıcıların ya
da sizin özel olarak oluşturmuş olduğunuz segment varsa onları burada
kullanabilirsiniz.

Galeriden içeri segment eklemeyi de kullanabilir ve arzu ederseniz
segmentlerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca sürekli kullandığınız bir segment
var ise hemen yanında bulunan yıldız işaretine tıklayarak kategorize
edebilir ve daha
kolay ulaşılabilinir bir statü verebilirsiniz.

Örneğin yeni gelen kullanıcılar ile geri gelen kullanıcıları kıyaslamak
isterseniz listeden ikisini seçip sağ altta bulunan uygula butonuna
tıklamamız yeterli.
Ardından grafiği onun altında pasta ve sayısal grafikleri görebilirsiniz.

İsterseniz tüm kullanıcılar segmentini hemen altında bulunan ok
işaretine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Yeni bir segment oluşturmak
içinse hemen
yanlarında bulunan artı işaretine tıklayabilirsiniz. Aynı anda
kıyaslama yapabilmek için 4 segment seçebilirsiniz.

Yeni segment oluştur butonuna
tıklayarak segment oluşturabilirsiniz.
GA sunmuş olduğu gruplandırma
hizmetlerinden faydalanabilirsiniz,
bunun dışında gelişmiş kısmında yer
alan Koşullarda kurallar
koyabilirsiniz. Dizilerde ise koşul
sıralaması atayabilirsiniz.

Ders 2
İlişkilendirme Ve Çok
Kanallı Dönüşüm Hunisi

İlişkilendirme Ve Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi
Her işletme birçok kanaldan, kanalın sosyal algısına göre formal ya da
informal içerikler ve reklamalar paylaşarak dönüşüm yaratmaya çalışır.
Google Adwords, Facebook reklamları, diğer muhtelif sosyal kanalar ya
da e-posta kampanyaları peki bunların hangisi bize geri dönüşüm
sağlamakta ya da hangilerinin bu dönüşümde katkısı oluyor bunu bilmek
isteriz.
Örneğin; bir kullanıcı Facebook’da bir reklamınızı gördü ve sitenize geldi.
Ürünlere baktıktan sonra ayrıldı, daha sonra Google vasıtasıyla sitenize
geldi ve satın almadan çıktı ardından e posta kampanyanızı gördü ve
satın alma işlemi
gerçekleştirdi. Burada satış kimin hanesine yazılacak? Google Analitik
varsayımsal olarak bunu son tıklanma alan kanala yazar yani bu
örneğimize
göre e-posta kanalına satışı yazar; fakat Google satış üzerinden bir
kredi verirse faydası dokunan kanallara bir puan verir, acaba Facebook
reklamının ya da
Google reklamlarının o e-posta kampanyasının satışa dönmesinde
etkisi yok mudur? Olmadığını düşünürsek o mecraya harcadığımız
reklam giderlerini
kesmemiz gerekir. Var ise dönüşümleri artırmanın yollarını bulmamız
gerekir? Google Analitik bunu bizlere bir dizi raporlarla bildirir, bu raporlar
Çok Kanallı Dönüşümlerdir. Bu raporlar sayesinde hangi reklam ya da
kampanyanın nasıl rol adlığını görebiliriz. Dönüşümde geçen süreye
bakabiliriz. Ücretli arama, organik arama, sosyal ağlar ya da
yönlendirmeler olsun hepsini, bütün etkileşimleri inceler ve raporlar.
Çok kanallı dönüşüm hunisini kullanmak için Hedefler veya E-ticaret
kurulumunu yapmış olmanız gerekmektedir, henüz yapmadıysanız
kitabın ilgili bölümlerinden destek alarak kurabilirsiniz.

Gezinme çubuğunda;
Dönüşümler > Çok Kanallı Huniler >
Genel
Bakış adımlarını takip ederek hangi
kanalın en iyi dönüşüm getirdiğine
bakabiliriz.

Dönüşümler özelliğini kullanarak birçok
faydalı rapora ulaşabiliriz, örneğin en iyi
dönüşüm
yollarına bakar ve hangi mecralardan
dönüşüm aldığımızı anlayabiliriz, ya da
gecikme süresi vb.

ÜNİTE 10
GELİŞMİŞ
PAZARLAMA
ARAÇLARI

Ders 1
Yeniden
Pazarlama

Sitenize bir kullanıcı gelip bir ürünü satın almadan çıkarsa daha
sonradan o müşteriyi geri kazanmak ve belki alışverişe teşvik etmek
için Google’nin
Görüntülü Reklam Ağını kullanabilirsiniz. Bunu yaparak yeniden
pazarlama
yapabilir ve kullanıcıya kendinizi yeniden hatırlatabilirsiniz. Şunu
unutmamak
gerekir ki kullanıcıların + %95’i ilk oturumda alışveriş yapmaz, bir seferlik
reklam çıkarak dönüşüm bekliyorsak muhtemelen satış olmayacaktır.
Yeniden pazarlama yapabilmeniz için yapmanız gereken şeyler var;
Yönetici > İzleme Bilgiler > Veri Toplama adımlarını izleyiniz.

Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri açık olarak
işaretlenmelidir. Ayrıca Google Adwords platformunu Google Analitik’e
bağlamış olmanız gerekmektedir. Gerekli kurulumu yapmadıysanız eğer
kitabın ilgili bölümünden bakabilir ve kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
GA çerezleri baz alarak yeniden pazarlama imkanı verdiği için, yani
sitenizde etkileşim kurmuş olan kullanıcılara arkalarında bıraktığı

adım izlerini takip
ederek Görüntülü Reklam Ağı oluşturmaktadır, unutmayınız ki ayak izlerini
yani

çerezlerini silerse o kullanıcıya yeniden pazarlama yapamayız.
Yeniden pazarlama yapabilmeniz için sitenize ek bir kod
eklemeniz gerekmez.

Yönetici > Kitle Tanımları >
Kitleler adımını izleyerek ilk
kitlemizi oluşturalım. Bir mülk
seçiminin ardından sonraki
adıma geçiniz.

Bir kitle tanımladıktan ve hesap
bağladıktan sonra devam
butonuna tıklayınız.

Bir kitle tanımı oluşturunuz ya da
Segmenti İçeri Aktar butonundan
içeri segment aktarabilirsiniz.

Kendinize bir
kitle oluşturarak
bir
sonraki adıma geçebilirsiniz.
Üyelik süresini
uzatıp kısaltmak
sizin
inisiyatifinizdedir.
Üyelik
süresi
ile
kullanıcıların ne kadar
süre ile pazarlama
reklamlarını
görebileceğini
belirleyebilirsiniz.
Kitle tanımınızı daha
spesifik hale getirmek için
“kalemi” tıklayabilirsiniz.
Yeniden pazarlamayı 1540 arası kullanıcılara
yapabilirsiniz.

Oluşturmuş olduğunuz özel segmentleri kullanabilir ya da yeni bir
segment oluşturabilirsiniz. Daha önce kitapta bahsetmiş olduğum “Özel
Segmentler” ile benzerliğini fark etmişsinizdir.
Yeniden pazarlama yapabilmek için +1000 kullanıcıya sahip
olmak gerekmektedir.
Yeniden pazarlama yaş ve cinsiyet gibi segmentler için uygun olmayabilir
ve
değildir. Yeniden pazarlama, sitenize gelmiş ancak dönüşüm
gerçekleştirmemiş kişiler için kullanılan bir hizmettir.
Aslında sitenizde bir dönüşüm gerçekleştirmiş kullanıcılara da
yeniden pazarlama yapabilirsiniz,

Ders 2
Dinamik Yeniden
Pazarlama

Optimizasyonu artırmak için reklamlarınızı daha hassas yapabilir ve
döşümler elde etmemize olanak verir Dinamik Yeniden Pazarlama.
Yüksek performans gösteren ürünleri, satın alınma geçmişleri diğer
ürünlere oranla yüksek olan ürünleri yeniden fakat daha güçlü olarak
pazarlamamıza olanak verir.
Ürün kimliklerini toplayabilir ve ardından bu ürünleri görüntüleyen
kullanıcılara gösterebilir. Örneğin: Google’dan bilgisayar fiyatlarına
baktınız ve satın alma
işlemi gerçekleştirmeden web siteden çıktınız, ardından bir makale
okumak
istediniz o bilgisayar resmi reklam olarak size gösteriliyor ya da bir
uygulamaya açtınız orada da size belirli bir zaman periyodu içerisinde
gösterilebilir. Bu pazarlama yolu ile bir ürüne ilgisi olan bir kullanıcıyı
ikna ederek dönüşüm sağlayabiliriz.
Dinamik Yeniden Pazarlama yapabilmek için Google Analytics ve
Adwords hesabınız bağlı olmalıdır. Bu iki hesabı bağlamayı kitapta
anlatmıştım, inceleyebilirsiniz tekrardan.
Bir perakende işletmecisi iseniz Adwords ve Merchant
hesaplarınızı da ilişkilendirmeyi unutmayınız.
Merchant Center mağazanızdaki görüntüleri pazarlamanızı
sağlayan bir platformdur. XML ile Google ürün bilgilerinizi alır.

Dinamik pazarlama bu ürünlerin verilerini çekebilir ve kullanabilir.
Gerekli bağlantıyı yapabilmek için Merchant Center hesabınızda oturum
açınız ve Adwords hesabınız ile ilişkilendiriniz ardından Adwords
hesabınızda oturum açarak bağlantıyı onaylayıp gerekli işlemleri
tamamlamış olursunuz.
Dinamik yeniden pazarlama yapabilmek için;






Etiketlerinizi yenileyeniz
Sektör belirleyiniz
Dinamik Yeniden pazarlama kitleleri oluşturunuz.
Adwords’de yeniden pazarlama kampanyaları oluşturunuz.
Özel Boyutlar oluşturunuz.

Yönetici > Kitle Tanımları > Dinamik Özellikler

İşletme türünüzü seçiniz, ardından
sonraki adımı tıklayanınız. Hangi
alana
dahil olduğunuzu bilmiyorsanız
buradan bakabilirsiniz.
https://support.google.com

Bu bölümde baktığınızda genel ve isteğe bağlı olmak üzere özellikler
bulacaksınız. Ürün kimliğinizi “Ürün SKU’su” olarak belirdikten sonra
isteğe bağlı olarak sayfa türü ve değerleri ekleyebilirsiniz.
GA kodunu ecom_prodid perakende özelliğini kapsayacak şekilde
güncellemeyi unutmayınız.

Uyarı
Eposta hesabınızı silerseniz, diğer hizmetleri de silmiş olursunuz.
Böyle bir durumda Google ile iletişime geçmeniz gerekir.

GOOGLE ANALYTİCS IQ
SINAVI İÇİN ÖRNEK
SORULAR

1- Aşağıdaki ifadeler için boşlukları doldurmak için en iyi seçeneği belirleyerek "dijital

analitik" tanımını tamamlayın.
"Dijital analitik", işinizdeki niteliksel ve (a)
verilerinin analizi ve (c)
ve potansiyel müşterilerinizin istediklerinizi çeviren (b)
çevrimiçi deneyimi tecrübe etme yarışmasıdır. (D)
.
(a) sayısal, (b) sürekli değişim, (c) müşteriler, (d) izleyici
(a) niceliksel, (b) sürekli gelişme, (c) müşteriler, (d) sonuçlar
(a) sayısal, (b) sürekli gelişme , (c) müşteriler, (d) izleyici
(a) niceliksel, (b) sürekli değişim, (c) müşteriler, (d) sonuçlar
Cevap:
(a) niceliksel, (b) sürekli gelişme, (c) müşteriler, (d) sonuçlar

2- Analitik planlamanın ilk adımı nedir?
a) Teknik altyapınızı belgeleyin
b) Google Analytics'i uygulayın
c) Uygulama planınızı oluşturun
d) Genel ölçüm planınızı ve işletme hedeflerinizi tanımlayın
Yanıt:
d) Genel ölçüm planınızı ve işletme hedeflerinizi tanımlayın

3- Analitik planlama işlemi sırasında tamamladığınız ilk adım aşağıdakilerden

hangisi olmalıdır?
a) Google Analytics'i uygulayın
b) Uygulama planınızı oluşturun
c) Genel ölçüm planınızı ve işletme hedeflerinizi tanımlayın
d) Planlarınızı koruyun ve düzeltin
e) Teknik altyapınızı belgeleyin
Yanıt:
c) Genel ölçüm planınızı ve işletme hedeflerinizi tanımlayın

4- Bir ölçüm planı tanımlanırken atılacak adımların sırası nedir?
a) İşletme hedefleri> kilit eylemler> KPI'lar
b) KPI'lar> kilit eylemler> işletme hedefleri
c) Anahtar eylemler> KPI'lar> işletme hedefleri
d) İşletme hedefleri> KPI'lar> anahtar eylemler
Cevap:
a) İşletme hedefleri> önemli eylemler> KPI'lar

5- Web sitesi davranış verilerini Google Analytics ile izlemek için hangi

adımları tamamlamanız gerekir?
(geçerli olanın tümünü seçin)
a) Masaüstünüzde Google Analytics yazılımını kurun
b) Bir Analytics hesabı oluşturun
c) Analytics izleme kodunu sitenizin her sayfasına ekleyin
d) Analytics uygulamasını indirin
Cevap:
b), c)

6- Uygulama stratejinize ve veri analizinize rehberlik etmek için açık bir ölçüm

stratejisi olması önemlidir. İçerik yayıncıları için en alakalı olan işletme
hedeflerinden hangisi?
a) satış ekipleri için olası potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için kullanıcı bilgilerini
toplamak
b) ürün veya hizmetleri satmak
c) katılımı ve sık ziyareti teşvik etmek
d) tüm bu seçenekler, içerik yayıncıları için iş hedefleri kadar eşit derecede uygundur
Cevap:
c) nişan ve sık ziyareti teşvik edin.

7- Google Analytics'teki demografik bilgiler ve ilgi alanı kategorisi bilgileri
a) DoubleClick üçüncü taraf çerezi
b) Google Etiket Yöneticisi
c) kullanıcıların doldurduğu anket verileri
d) CRM'den yüklediğiniz bilgiler
e) AdWords birinci taraf çerez

Yanıt:
a) DoubleClick üçüncü taraf çerezi

8- Google Analytics Hizmet Şartları ne zaman kişisel olarak tanımlayıcı

bilgilerin (KY) Google'a gönderilmesine izin veriyor?
a) şifrelendiğinde
b) yalnızca özel kampanyalarda
c) hiçbir zaman
Cevap:
c) asla

9- Bir ziyaretçi sitenize gelir ancak sayfalara bakmayı ve etkinlik oluşturmayı

bırakırsa. Varsayılan olarak aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a) Google Analytics varsayılan olarak oturumları takip etmez
b) Ziyaretçinin oturumu hareketsiz 5 dakika sonra sona erer
c) Ziyaretçinin oturumu siteyi terk
ettikten sonra doluyor d) Ziyaretçinin oturumu 30 dakika hareketsiz kaldıktan sonra doluyor
Cevap:
d) Ziyaretçinin oturumu, 30 dakika boyunca işlem yapılmadığında sona erer

10- Google Analytics varsayılan bir oturum ne zaman sona eriyor?
a) 30 dakika sonra web sitenizdeki kullanıcı etkinliğine bakılmaksızın
b) Kullanıcı başka bir tarayıcı penceresi açtığında
c) Bir kullanıcı sitenizde 30 dakika veya daha fazla süre etkin olmadığında veya tarayıcı
penceresini kapattığında
d) öğleden sonra her gün
Yanıt:
c) Bir kullanıcı sitenizde 30 dakika veya daha fazla süre etkin olmadığında veya bir
tarayıcı penceresini kapattığında

11- Özel uyarı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmalısınız?
a) İstihbarat
b) Gerçek Zamanlı
c) Dönüşümler
d) İçerik
Cevap:
a) İstihbarat

12- Google Analytics verileriniz işlendikten sonra değiştirilemez.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

13- Eklediğiniz yeni içeriğin insanlar tarafından görüntülenip görmediğini
görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi en yararlı olur?
a) Gerçek Zamanlı
b) İstihbarat
c) Ek açıklamalar
d) İkincil boyutlar
Cevap:
a) Gerçek Zamanlı

14-10'dan az ziyaret bulunan satırları hariç tutmak için aşağıdakilerden
hangisini kullanmalısınız?
a) tablo sıralama
b) birincil boyut
c) ikincil boyut
d) masa filtresi
e) pivot tablo
Cevap:
d) masa filtresi

15- Google Analytics'teki varsayılan 30 dakikalık oturum zaman aşımı değerini

değiştirebilirsiniz.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

16- Google Analytics'te varsayılan oturumların zaman aşımı süresini hangi

durumlarda artırmak istersiniz?
a) Sitenizdeki oyunlar son derece etkileşimli.
b) Sitenizdeki tipik bir oturumda en az 3 form doldurulması gerekir.
c) Varsayılan oturum zaman aşımı süresi, Google Analytics tarafından dinamik olarak
ayarlanır ve değiştiremezsiniz.
d) Sitenizdeki videoların ortalama uzunluğu 35 dakikadır.
e) Sitenizdeki ortalama makale okumak 4 dakika alır.
Cevap:
d) Sitenizdeki videoların ortalama uzunluğu 35 dakikadır.

17- Veri Alma özelliğini kullanarak harici verileri Google Analytics'e eklemek

için ne yapmanız gerekir?
a) İçe aktarılan verileri Google Analytics ile
ilişkilendiren bir anahtar
b) İçe aktarılan verileri AdWords hesabınıza bağlayan bir anahtar
c) alınan verileri Google Analytics ile ilişkilendiren bir SDK
d) ithal edilen verileri AdWords hesabınıza bağlayan bir API
Cevap:
a) İçe aktarılan verileri Google Analytics ile ilişkilendiren bir anahtar

18- Google Analytics platformunun dört ana bölümü hangileridir?
a) Yapılandırma, İşleme Alma ,Raporlama ve Anma
b) Yapılandırma, Toplama, İlerleme ve Raporlama
c) Toplama, Yapılandırma, İşleme ve Raporlama
d) Toplama, İşleme, Devam ve Raporlama
Yanıt:
c) Toplama, Yapılandırma, İşleme ve Raporlama

19- Aşağıdakilerden hangisi, Google Analytics sisteminin çalışma biçiminin

dört temel bileşeni olarak düşünülür? Dört doğru cevabı seçin.
a) raporlama
b) çoğaltma
c) toplama
d) yapılandırma
e) hesaplama
f) analiz
g) belgelendirme
h) işleme
Cevap:
a), c), d), h)

20- Web sitenizdeki kullanıcı davranışını izlemek için Analytics'i kullanmak

için sitenizin her sayfasına ne eklemeniz gerekir?
a) PHP izleme kodu
b) Google Analytics hesap numarası yalnızca
c) Google Analytics izleme kodu
d) İzinler düğmesi
Cevap:
c) Google Analytics izleme kodu

21- Analytics izleme kodunu sitenize eklemelisiniz.
a) işletme hedeflerinizi belgelemeden önce
b) uygulama planlamasından sonra
c) BT ekibiniz için uygun olduğunda
d) ölçüm planlaması sırasında

Cevap:
b) Uygulama planlamasından sonra

22- Analytics izleme kodunuzu bulmak için hangi sırayı izlemelisiniz?
a) "Yönetici" sekmesi> "İzleme Kodu"> "İzleme Bilgisi"
b) "Yönetici" sekmesi> "İzleme Bilgisi"> "İzleme Kodu"
c) "Raporlama" sekmesi> "İzleyici Raporları"> "İzleme Kodu"
d) "Kitle Raporları"> "Ayarlar"> "İzleme Kodu"
Cevap:
b) "Yönetici" sekmesi> "İzleme Bilgisi"> "İzleme Kodu"

23- İzlemek istediğiniz web sitesinin her sayfasına Google Analytics izleme

kodunu eklemeniz gerekir.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

24- Aynı varsayılan izleme kodunu farklı alanlara sahip sayfalara yüklerseniz,

Analytics bu kullanıcıları ve oturumları ayrı olarak sayacaktır.
a) Ture
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

25- Yeni görünümler, görünüm oluşturulmadan önceki web sitesi verilerini

içerebilir.
a) Gerçek
b) Yanlış
Cevap:
b) Yanlış

26- Veriler bir süzgeç kullanarak bir görünümden dışlanırsa otuz gün içinde

kurtarılabilir.
a) Gerçek
b) Yanlış
Cevap:
b) Yanlış

27- Bir görünümü silerseniz, hesap yöneticileri kaç günlük içinde "çöp kutusu"

işlevini kullanarak görünümü kurtarabilirler?
a) 35
b) 65
c) 95
d) 125
Cevap:
a) 35

28- Doğru veya Yanlış: Filtrelerin görünüm ayarlarınızda görünme sırası

önemlidir.
a) Doğu: Filtreler görünen sırayla yürütülür.
b) Yanlış. Filtreler mutlaka göründükleri sırayla yürütülmez.
Cevap:
a) Doğru. Filtreler görünen sırayla yürütülür.

29- Google Analytics, verileri filtrelerin ayarlandığı sıraya göre süzer.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

30- Filtreler, filtre uygulanmadan önceki geçmiş verileri yeniden

oluşturmanıza izin verir.

a) Gerçek
b) Yanlış
Cevap:
b) Yanlış

31- Filtreler işlenmiş olan herhangi bir veriye geriye dönük olarak

uygulanabilir
a) Gerçek
b) Yanlış
Cevap:
b) Yanlış

32- Hesap düzeyinde "düzenleme" izinlerine sahip bir kullanıcı, Özellik ve

Görünüm düzeylerinde otomatik olarak "düzenleme" izinlerine sahip olur.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

33- Filtrelerin olası kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) okunabilir metin dizeleriyle karmaşık sayfa URL'lerini değiştirin
b) yalnızca bir alt alan veya dizinde rapor verin
c) yalnızca belirli bir kampanyadan gelen trafiği
d) belirli bir IP adresinden ziyaretleri hariç tutun
e) bunların tümü filtrelerin olası kullanımlarıdır
Cevap:
e) Bunların hepsi filtrenin olası kullanımlarıdır

35- Demografik ve İlgi Alanı Raporlarındaki verileri görmek için hangi ayarı

etkinleştirmelisiniz?
a) İçerik Gruplama
b) Reklamcılık özellikleri

c) Görünüm üzerindeki kullanıcı izinleri
d) Sayfa İçi Analytics
Cevap:
b) Reklamcılık özellikleri

36- Kullanıcıların web sitenizdeki önemli sayfalardan çıkıp çıkmadığını

kontrol etmek için hangi raporu kullanmalısınız?
a) Açılış Sayfaları raporu
b) Tüm Sayfalar raporu
c) Çıkış Sayfaları raporu
d) Etkinlikler Altındaki Sayfalar raporu
Cevap:
c) Çıkış Sayfaları raporu

37- Bir raporda iki tarih aralığını karşılaştırmak için ne kullanardınız?
a) Zaman grafiğindeki saatlik, gün, hafta, aylık görünümler
b) Gerçek zamanlı raporlar
c) Tarih aralığı karşılaştırması
d) Hesap seçici
Cevap:
c) Tarih aralığı karşılaştırması

38- Aynı grafikte iki tarih aralığını göstermek için aşağıdakilerden hangisini

kullanırsınız?
a) ikincil boyut
b) hareket çizelgesi
c) çizim satırları
d) pivot tablo
e) tarih karşılaştırması
Cevap:
e) tarih karşılaştırması

39- Rapor verisinin web sitesi ortalamasının üstünde veya altında performans

gösterdiğini görmek istiyorsanız hangi Google Analytics görselleştirme
seçeneğini seçmelisiniz?
a) Pivot görünümü
b) Karşılaştırma görünümü
c) Performans görünümü
d) Yüzde görüntüsü
Cevap:
b) Karşılaştırma görünümü

40- İzleme için hızlı bir şekilde kampanya etiketleri oluşturmak isterseniz

hangi aracı kullanmalısınız?
a) Ölçüm Protokolü
b) Segment Oluşturucu
c) URL Oluşturucu
d) Hedef Seçici
Yanıt:
c) URL Oluşturucu

41- Doğru Analytics kampanyası izlemesi için Google Analytics'in gerektirdiği

üç farklı kampanya etiketi nedir?
a) Orta, Kaynak ve İçerik
b) Orta, Kaynak ve Kampanya
c) Kampanya, İçerik ve Dönem
d) Kaynak, İçerik ve Dönem
Cevap:
b) Orta, Kaynak ve Kampanya

42- "Tüm Trafik" raporundaki kampanyalarınız için doğru veri göstermek

için hangi kampanya izleme değişkenlerine ihtiyaç
duyuluyor? Uygulananların tümünü seçin.
a) utm_campaign
b) utm_term
c) utm_source
d) utm_medium
e) utm_content

Cevap:
a) , c), d)
Not: Kampanya URL'si Oluşturucusu'nun en yeni sürümü yalnızca Kampanya Kaynağı
(utm_source) ve tabii ki web sitesi url'ini gerektirir.

43- Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir etiketlenmiş özel kampanyadır?
a)
www.example.com?utm_medium=email&utm_source=newsletter1&utm_campaign=spring
b) www.example.com?utm_medium=referal&utm_source=example&utm_campaign=winter
c)
www.example.com?utm_medium=cpc&utm_source=mysearch&utm_campaign=spring&utm
_term=backpacks
d) www .example.com? utm_campaign = düşmek & utm_medium = email & utm_source =
bülten1 & utm_content = a1
Cevap:
a), b), c), d)

44- Bir URL'ye eklenen özel bir kampanya parametresinin doğru biçimi

aşağıdakilerden hangisidir?
(geçerli olanın tümünü seçin)
a) www.googlemerchandisestore.com/?utm campaign = fallsale
b) www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fallsale
c) www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign=fall_sale
d) www.googlemerchandisestore.com/?utm_campaign = son satış
Cevap:
b), c)

55-E-ticaret siteniz, ziyaretçilerin çevrimiçi bir araç kullanarak
özelleştirebileceği renkli kol saatleri satıyorsa, aşağıdakilerden hangisi siteniz
için mikro bir dönüşümü temsil ediyor?
a) çevrimdışı bir satış
b) çevrimiçi satış
c) ana sayfanın görünümü
d) Bunların hepsi bu site için mirco dönüşümleridir.
e) "saatinizi özelleştirme" aracının kullanılması

Cevap:
e) "Saatinizi özelleştirme" aracının kullanılması

56- Aşağıdakilerden hangisi, bir e-ticaret sitesi için bir makro dönüştürmeyi

temsil eder?
a) bir ürün soruşturması alma
b) tamamlanmış bir satış işlemi
c ) bir müşteri talebini toplama
d) bir "satın alma" düğmesine bir tıklama
e) yukarıdakilerin hepsi
Cevap:
b) tamamlanmış bir satış işlemi

57- Dış Kaynak Verilerini Boyut Genişletme'yi kullanarak Google Analytics'e

aktarmanın iki yöntemi nelerdir?
(geçerli olanın tümünü seçin)
a) Google Spreadsheet'e bağlanma
b) Mobil SDK'leri
kullanma c) API'yi kullanma
d) Bir e-tablo veya CSV dosyası yükleme
Yanıt:
c), d)

58- Bir yeniden pazarlama kitleyi, AdWords hesabınızda Arama Ağı

Reklamında yeniden pazarlamaya uygun olabilmek için ne gereklidir?
a) 100 çerez
b) 1000 çerez
c) 2000 çerez
d) 5000 çerez
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Cevap:
b) 1000 çerez

59- Bunlardan hangisi tanımlayabileceğiniz yeniden pazarlama kitleleridir?

(geçerli olanın tümünü seçin)
a) Web sitenizdeki belirli bir sayfayı ziyaret eden
kullanıcılar b) Web sitenizde video oynayan
kullanıcılar c) Web sitenizde bir ürün satın alan
kullanıcılar d) Mağazalarınızı bizzat ziyaret eden kullanıcılar
Cevap:
a), b), c)

60-A Kişisi ve B Kişisi her biri bir kez ticaret sitenizi ziyaret eder. Ziyareti
sırasında A kişisi ürünlerinden birini alır. Ardından, siteyi terk etmeden önce
başka bir satın alma işlemi yapar. Kişi B hiçbir şey satın almaz. Bu iki
ziyaretiniz için e-ticaret dönüşüm oranınız nedir?
a)% 0
b)% 100
c)% 50
d)% 33
e)% 200
Cevap:
b)% 100
Not: E-ticaret dönüşüm oranı şu şekilde hesaplanır: işlem / ziyaret sayısı = 2/2 = 1 =% 100

61- AdWords, kullanıcılara hangi mülkleri tanıttırabilir?

(geçerli olanın tümünü seçin)
a) Google Arama
b) Google Görüntülü Reklam Ağı
c) DoubleClick Kampanya Yöneticisi
d) Google AdSense
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Cevap:
a), b)

62- Otomatik etiketleme, AdWords'ün AdWords URL'lerinizi otomatik olarak

etiketleyebildiği bir işlemdir.
a) Gerçek
b) Yanlış
Yanıt:
a) Doğru

63- Dönüşümleri optimize etmek için günün belirli saatlerinde teklifinizi ne

zaman değiştirmeniz gerektiğini araştırmak için aşağıdaki AdWords
raporlarından hangisini kullanırsınız?
a) AdWords Anahtar Kelimeleri
b) Günün saati
c) Hedef URL'ler
d) Yerleşimler
e) Kampanyalar
Cevap:
b) Günün Saati

64- Dönüşümleri optimize etmek için günün belirli saatlerinde teklifinizi

değiştirip değiştirmemeniz gerektiğini araştırmak için aşağıdaki AdWords
raporlarından hangisini kullanmalısınız?
a) Kampanyalar
b) Anahtar kelimeler
c) Arama Sorguları
d) Günün saati
e) Hedef URL'ler
Yanıt:
d) Günün saati

65- AdWords reklamları için kullandığınız açılış sayfalarını değerlendirmek

istiyorsanız aşağıdaki boyutlardan hangisi en yararlı olur?
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a) Hedef URL
b) Reklam Grubu
c) Kampanya
d) Yerleşimler
e) Anahtar kelime
Cevap:
a) Hedef URL
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Sevgiler…
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