
Google 
Genç Ajanslar 
Akademisi 
Öğrenci Kılavuzu



Google Genç Ajanslar Akademisi Öğrenci Kılavuzu 
 
Merhaba! 
Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Google Genç Ajanslar 
Akademisi’ne gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Bu 
kılavuzun, program hakkında bilgi edinmenize yardımcı 
olacağını ve sizi Google Genç Ajanslar Yarışmasına 
hazırlayacağını umuyoruz.  
 
Daha fazla bilgi edinmek için www.google.com.tr/
gencajanslar sitesini ziyaret edebilir veya 
gencajans@google.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
İyi şanslar! 
Google Türkiye 

http://www.google.com.tr/gencajanslar
http://www.google.com.tr/gencajanslar


Bölüm I - 
Programla İlgili Bilgi 

Google Genç Ajanslar Akademisi nedir? 
Google Genç Ajanslar Akademisinin amacı üniversite öğrencilerini 
dijital pazarlama ile tanıştırmaktır. Dijital pazarlama, bir işletmenin 
ürün veya hizmetlerini internet yoluyla pazarlanmasına verilen 
isimdir. Bu pazarlama yöntemi, özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin müşteri kazanmaları için çok etkili bir yöntemdir.
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Öğrenciler Yerel
İşletmeler

Tüketiciler



Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Akdeniz Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 

Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
Konya Selçuk Üniversitesi

Bunun bir pilot program olduğunu ve üniversite seçiminin her bölgede uygun bir öğrenci / KOBİ oranı olmasına 
dikkat edilerek yapıldığını belirtmek isteriz. 2012’de programın kapsamını daha geniş bir bölgeye yaymayı 
umuyoruz.

Kimler katılabilir? 
Genç Ajanslar Akademisi aşağıdaki üniversitelerden öğrencilerin katılımına açıktır.
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Google Genç Ajanslar Eğitim Kampı: Her üniversitenin en başarılı katılımcıları, bir haftalık Genç Ajanslar Eğitim 
Kampına katılma şansına sahip olacaklardır. Kampta öğrencilerin kendi dijital ajanslarını kurmak için öğrenmeleri 
gereken tüm konuları içeren yoğun bir girişimcilik müfredatı sunulacaktır. 

Google Genç Ajanslar Yarışması: Eğitim sonrası internet reklamcılığı alanında becerilerini pekiştirmek isteyen 
öğrencilerin Google Genç Ajanslar Yarışmasına katılması önerilir. 1 Nisan 2011’de başlayacak olan yarışmada, 
katılımcılar Google tarafından kendilerine verilen 150 TL’lik deneme kuponunu kullanarak, kendi buldukları 
yerel işletmeler için internette reklam kampanyaları hazırlayacaktır. Yarışmanın amacı öğrencilerin birer dijital 
pazarlama ajansı gibi hareket etmelerini sağlamak ve buldukları işletmelere iki ay süresince danışmanlık yapma 
fırsatı vermektir. 

Yarışmaya bireysel olarak veya iki kişilik gruplar halinde katılmak mümkündür. Yarışmacılar, en çok beş yerel 
işletmeye danışmanlık yapabilir. Yarışmanın nihai hedefi, işletmelere, Google AdWords kullanarak özenli bir 
şekilde hazırlanan reklam kampanyaları ile dijital pazarlamanın değerini kanıtlamaktır. Katılımcılar yarışma 
boyunca hazırladıkları AdWords kampanyalarının kalitesi ve danışmanlık yaptıkları işletmelerin memnuniyeti 
bakımından değerlendirilecektir.

Program üç ana parçadan oluşur:

Ücretsiz Google AdWords Eğitimi: İlk aşama öğrencilere Google eğitmenleri tarafından verilecek olan ve 
internet reklamcılığının temellerini içeren bir günlük ücretsiz bir eğitimdir. Eğitim bu sene sekiz üniversite 
kampüsünde 19 Mart 2011 ve 26 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleşecektir. Detaylar için bu kılavuzda yer alan 
program takvimine bakabilirsiniz.
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Genç Ajanslar 
Akademisi’nde neler 
öğreneceğim?

Akademi’de hedefleriniz şöyle olacaktır:

•  Dijital pazarlama konusunda bilgi edinmek ve farklı türlerdeki işletmelerin Google AdWords ile ürünlerini ve 
hizmetlerini internette nasıl başarılı bir şekilde pazarlayacaklarını anlamak.

• Beş “müşterisi” olan bir ajans gibi hareket etmek ve tecrübe kazanmak.
 
•  Yarışmanın kazanılması halinde, girişimciliğin ve internet reklamcılığının esaslarını ileri düzeyde öğrenmek ve 

kendi dijital ajansınızı kurmak üzere ilk adımı atmak. 

Ücretsiz Google AdWords Eğitimleri ne zaman yapılacak?

Yarışmaya nasıl kayıt olabilirim? 

Yarışma kayıtları, 21 Mart 2011 tarihinden itibaren www.google.com.tr/gencajanslar adresinden yapılabilir. 
Kayıt formunu doldurarak bireysel olarak veya iki kişilik bir grup halinde yarışmaya katılabilirsiniz. 
Yarışmaya katılmak için üniversitenize ait geçerli bir e-posta adresinizin yanı sıra bir gmail adresinizin de 
olması gerekmektedir. 

Öğrenci kimliğiniz, üniversite e-posta adresinize gönderilecek bir e-posta ile teyit edilecektir. Kaydınızı 
tamamlamak ve yarışma boyunca Genç Ajanslar profil sayfanıza giriş yapmak için ise gmail kullanıcı adınızı ve 
şifrenizi kullanabilirsiniz.  
 
Kaydınız onaylandığında gmail adresinize e-posta yoluyla bildirilecektir. Onay e-postasını aldığınızda, kendi 
kişisel Genç Ajanslar profil sayfanıza giriş yapabileceksiniz. Bu sayfada kuponlarınızı görebilir, müşteri 
ayrıntılarınızı girebilir ve profilinizi düzenleyebilirsiniz. Burası, duyurular için de kullanılacağından sık sık giriş 
yapmanızı öneririz. 

Üniversite Eğitim Tarihi 

Akdeniz Üniversitesi  19/3/2011 Cumartesi 

Çukurova Üniversitesi 19/3/2011 Cumartesi 

Pamukkale Üniversitesi  19/3/2011 Cumartesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  19/3/2011 Cumartesi 

Anadolu Üniversitesi  26/3/2011 Cumartesi 

Gaziantep Üniversitesi 26/3/2011 Cumartesi 

Atatürk Üniversitesi 26/3/2011 Cumartesi 

Selçuk Üniversitesi  26/3/2011 Cumartesi 
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”Müşterilerimi”, yani AdWords kampanyalarını yürüteceğim yerel 
işletmeleri nasıl bulabilirim? 

Doğru işletmeleri seçmek önemlidir. Seçiminize yardımcı olması için işletmenin web sitesine bakabilir ve bu 
kılavuzdaki “Çalışılacak İşletmeyi veya Kuruluşu Seçme” başlıklı bölümü inceleyebilirsiniz. Daha önce internette 
reklam vermemiş işletmelerin seçilmesi ana koşuldur. 
 
Lütfen, işletmenin çalışan bir web sitesine sahip olduğundan ve web sitesi kalitesinin Google tarafından 
belirlenmiş “açılış sayfası kalitesi” standartlarına uygun olduğundan emin olun. İşletmelerinizi seçerken, 
açılış sayfası/web sitesi yönergelerini inceleyin ve işletmelerin web sitelerinin uygun olduğundan emin olun. 
Kalite düzeyi düşük açılış sayfasına sahip web siteleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için AdWords Yardım 
Merkezi’ndeki ilgili makaleyi okuyabilirsiniz.

Katılımcı işletmenin yükümlülükleri nelerdir?  

Asgari katılım şartı, her işletmenin, bu kılavuzda yer alan işletmelere yönelik mektubu almış ve mektupta 
belirtilen şartları kabul etmiş olmasıdır. İşletme, öğrenciyle birlikte çalışmayı kabul ettikten sonra, öğrenci, söz 
konusu işletmeyi Genç Ajanslar profil sayfasına kaydetmelidir.  
 
İşletmelerin öğrencilere kendi pazarlama hedeflerini açıklaması, kampanya stratejisinin belirlenmesi esnasında 
öğrencilerle görüş alışverişi yapması, yarışma boyunca kampanyayla ilgili sonuçlar ve değişiklikler konusunda 
iletişim içinde olmaları, öğrencilerin doğru bir ajans-müşteri ilişkisi kurduğunu gösterir.   
 
Yarışmacılar, işletmeye hizmet veren dijital pazarlama danışmanları olarak hareket ettiklerini unutmamalıdır. 
Hizmet verdiğiniz işletmelerin tavsiyelerinize uymak gibi bir zorunlulukları yoktur. Profesyonel bir ajans 
yaklaşımında hareket etmeyi öğrenmek programın temel amaçlarından biridir.  

 
Bu programla ilgili mevcut yardım kaynakları nelerdir?  

Kullanımınıza sunulan tüm kaynakları www.google.com.tr/gencajanslar adresinde bulabilirsiniz. 
Ayrıca yarışma için yarattıiımız Google forumuna buradan ulaşabilirsiniz. 
http://groups.google.com/group/gencajanslar

 
Ne tür AdWords reklamları yayınlamalıyım?  

AdWords reklamverenlerinin kullanabileceği çeşitli reklam biçimleri vardır ancak bu yarışmada, bu yarışmada 
yalnızca metin reklamlar değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda, birlikte çalıştığınız işletme resim veya 
video reklamlar gibi diğer biçimleri kullanmanızı isteyebilir, ancak yarışmada bu biçimlere ait sonuçların 
sayılmayacağını ve bu durumun bütçenizin bir kısmının harcanmasına yol açacağını lütfen unutmayın. 
Yalnızca metin reklamlara odaklanmanızı öneririz.
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http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=tr&answer=46675&topic=9356
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=46675&topic=9356
http://groups.google.com/group/gencajanslar


Google nasıl destek sağlıyor?

Google Genç Ajanslar Akademisi veya Google AdWords ile ilgili sorularınız varsa, bu kılavuzu, Program web 
sitesini ve internetteki diğer Google AdWords kaynaklarını incelemenizi öneririz.  
 
Ayrıca, sorularınızı diğer kullanıcıların ve Google eğitmenlerinin size yardımcı olacağı forumumuzda da 
yayınlayabilirsiniz. Sorularınızın cevaplarını yukarıdaki kaynaklarda bulamazsanız e-posta ile destek hizmetinden 
yardım alabilirsiniz.  
 
Bu destek hizmetinin yalnızca 1 Mart - 1 Haziran 2011 tarihleri arasındaki yarışma döneminde geçerli olduğunu 
ve geri dönüş süresinin 48 saat sürebileceğini lütfen unutmayın. 

Yarışmanın değerlendirmesi kimler tarafından ve nasıl yapılıyor?  
 
Yarışmayı değerlendirme süreci iki bileşenden oluşmaktadır.  
 
Birinci bileşen, Google tarafından geliştirilmiş olan Kampanya İstatistikleri algoritmasıdır. Bu algoritma, öğrenci 
tarafından oluşturulan her bir AdWords hesabına puan vermek için kullanılacaktır. Bu algoritma, etkili AdWords 
kampanyalarını belirlemek amacıyla, bir AdWords hesabındaki, gösterimler, tıklama başına maliyet, tıklama 
oranları, anahtar kelime seçimleri, reklamlar ve bütçe oluşturma gibi 30’un üzerinde faktörü incelemektedir. 
Yarışmanın sonunda Google, bütün öğrencilerin AdWords Kampanyası İstatistiklerini sıralayıp finale kalanları 
belirleyecektir.  
 
İkinci bileşen, Google’dan uzmanların ve dijital pazarlama konusunda uzmanlaşmış profesyonel ajans 
sahiplerinin katılımıyla oluşturulmuş bir jüridir. Jüri üyeleri kampanya istatistiklerinin yanı sıra öğrencinin 
kampanya sonuçları ile ilgili hazırlayacağı yazılı bir raporu temel alarak değerlendirecektir.  
 
Jürinin göz önünde bulunduracağı faktörlerden biri de işletme memnuniyetidir. İşletmeler, deneme 
kuponlarının geçerlilikleri sona erdikten sonra, öğrencilerin yardımıyla veya onların yardımı olmaksızın 
reklam vermeyi sürdürürse, bu durum yarışmacılar için bir artı puan olacaktır.  
 
Tüm bunların toplamında, yarışma sonuçları belli olacak ve her ilden bir takım ya da birey yarışmanın 
galibi olacaktır. 
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http://groups.google.com/group/gencajanslar


Google AdWords ile çalışırken neleri göz önünde bulundurmalıyım? 

Programın amacı, akılcı dijital pazarlama stratejileri geliştirmeyi öğrenip elde ettiğiniz becerileri yarışmada 
hayata geçirmenize yardımcı olmaktır. Yarışmanın bir katılımcısı olarak sizden beklenen, beş farklı “müşterisi” 
olan bir dijital pazarlama ajansıymış gibi hareket etmenizdir. AdWords hesaplarınızı, “müşterilerinizle” üzerinde 
anlaştığınız hedefleri temel alarak yapılandırmalısınız. 

Elde ettiğiniz tıklama sayısı ile tıklama oranı (TO), kullanıcıların oluşturduğunuz AdWords reklamlarını ne ölçüde 
ilginç ve yararlı bulduğunun iyi bir göstergesidir. Ancak bazı durumlarda, doğru kullanıcı kitlesine sahip sitelerde 
yerleşim hedefli bir kampanya aynı ölçüde önemli olabilir. Görebileceğiniz gibi bu, seçtiğiniz işletmenin neyi 
başarmak istediğine bağlıdır.  
 
AdWords hesabınızı oluşturup kampanyanıza başlayın. Her biri 150 TL değerinde olan kuponlarınızı aldığınızda, 
hesabınızı nasıl yapılandıracağınızla ilgili çevrimiçi eğitim malzemelerini incelemelisiniz. En fazla beş kampanyayı 
yayınlamak için size tanınan süre, 1 Nisan ile 1 Haziran 2011 tarihleri arasındaki sekiz haftadır. Bu sekiz hafta 
boyunca, kampanyaların performansını düzenli aralıklarla kontrol etmeniz, raporlar almanız ve işletmeleriniz 
adına yayınladığınız kampanyalardan her birini optimize etmeniz gerekir. 
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Önerilen 
Program Takvimi 
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* 1. Grup Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 ** 2. Grup Anadolu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi

19
Mart

19 Mart 2011
Kampüsünüzde ücretsiz 
AdWords eğitim oturumuna 
katılım (1. Grup*). 

26
Mart

26 Mart 2011
Kampüsünüzde ücretsiz 
AdWords eğitim oturumuna 
katılım (2. Grup**).

15
Temmuz

09
Temmuz

09 - 15 Temmuz 2011
Google Genç Ajanslar Eğitim kampı

01
Nisan

01 Nisan 2011
Yarışma başlangıç tarihi. Kayıt 
için www.google.com.tr/
gencajanslar adresine gidin. 

01
Haziran

01 Haziran 2011
Yarışmanın bitiş tarihi Bu tarihten 
sonra açılan kampanyalar kabul 
edilmeyecektir.

15
Haziran

15 Haziran 2011
Kazananların duyurulması.
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Çalışılacak 
İşletmeyi Seçme

Programın temel amaçlarından biri, öğrencilere, pratik ve gerçek hayattan bir deneyim kazandırmaktır. Bu bakımdan, 
işletmelerle çalışmanın en iyi yolu, kendinizi danışman, işletmeyi ise müşteri olarak düşünmenizdir. 
 
Doğru işletmeleri seçmek önemlidir. Doğru seçim, yerel bir bölgeyi hedefleyen tek kişilik bir müessese’den, birkaç 
ülkeye hizmet veren çok ofisli bir işletmeye kadar değişebilir. 1 ila 100 çalışanı bulunan işletmeler iyi bir seçimdir.  
 
Seçtiğiniz işletmenin hali hazırda aktif bir AdWords hesabı olmaması yarışmanın temel önkoşuldur. İşletmenin 
daha önce AdWords’de hiç reklam vermemiş olması tercih edilir. Ancak daha önce AdWords’ü denemiş ancak 
reklam vermekten vazgeçmiş işletmeleri de hedefleyebilirsiniz. Burada uyulması gereken kural, seçtiğiniz 
işletmenin son altı aydır AdWords’de aktif kampanyası olmaması önkoşuludur. Kampanyasını yaptığınız tüm 
URL’lerin geçmiş aktiviteleri kontrol edilecektir.  
 
İşletme seçimi yaparken kullanıcıların Google’da sık arama yaptıkları konuları araştırıp, bu alanlarda faaliyet 
gösteren işletmelerle çalışmaya çaba gösterin.  Nihai seçiminizi yapmadan önce potansiyel işletmenizle ilgili ürün 
ve hizmetler için birkaç anahtar kelimeyle arama yapmayı denemenizi öneririz.  
 
Bazı alkollü içecekler, taklit tasarım ürünleri, sigara ve spam yoluyla toplu pazarlama hizmetleri tanıtan sitelerin 
AdWords reklamlarının YAYINLANMAYACAĞINI bilmenizi isteriz. Bu konuyla ilgili ayrınıtları Yardım Merkezinde 
bulabilirsiniz. 

Kaçınılması Gereken İşletmelerle İlgili İpuçları  
 
Olası işletmeler ararken, sizin kullanmak istediğiniz anahtar kelimelere büyük reklam bütçeleri harcayan birçok 
ajansla rekabete girebileceğinizi unutmayın. Bu olasılığı hesaba katarak, aşağıdaki gibi işletmeleri seçmekten 
kaçınmalısınız:  
 
• Web Barındırma Hizmeti Sağlayıcıları  
• Web Tasarımı Ajansları  
• Sigorta Şirketleri  
• Mortgage Aracıları  
• Borç Konsolidasyonu Şirketleri  
• Nakliye şirketleri  
• Satış Ortaklığı Şirketleri 
 
Ayrıca, turizm ve finans sektöründe yıllar boyunca reklam veren ve kampanyalarını optimize eden çok sayıda 
büyük oyuncunun bulunduğunu da unutmayın. Bunlarla rekabete girmek sizin için zor olabilir. AdWords bu 
işletmeler için elbette uygundur. Ancak, sizin bütçeniz ve zamanınız sınırlı olduğundan, bu işletmeleri müşteri 
olarak kullanıp yarışmada başarılı olmanız oldukça zorlu olabilir.  
 
Son olarak, web sitesinin “açılış sayfası kalite puanının” hesap performansınızı etkileyebileceğini unutmayın. 
İşletmelerinizi seçerken açılış sayfası/web sitesi yönergelerini inceleyin ve işletmelerin web sitelerinin uygun 
olduğundan emin olun. Kalite düzeyi düşük açılış sayfasına sahip web siteleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için 
AdWords Yardım Merkezi’ndeki  ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. Kalite düzeyi düşük sayfalar sizin reklamlarınızın 
kalite puanlarını etkileyeceğinden kurallara uymayan web sitelerinden kaçının.

http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=46675&topic=9356


Değerlendirme Kriterleri 
- Performansınız nasıl 
değerlendirilecek? 

Değerlendirme sürecinin iki bileşeni vardır: Kampanya İstatistikleri 
ve öğrencinin kendi başarısını değerlendireceği bir yazılı rapor.  
 
Google, finalistleri seçmek için yarışan tüm öğrencilerin kampanya istatistiklerini karşılaştıracaktır. Google’a ait 
olan Kampanya İstatistikleri algoritması, kampanyalarnızın etki düzeyini saptamak için bir AdWords hesabındaki 
30’dan fazla faktörü değerlendirir.  
 

I. Kampanya İstatistikleri 

Yarışmanın temel hedefi, işletmeleriniz için uygun kampanyalar kurgulamaktır. Yarışmada başarılı olmak için 
yakalamak gereken ideal bir hesap veya kampanya şekli yoktur. Farklı işletmelerin, farklı hedefleri ve ürünleri/
hizmetleri olacağından, bir grup için işe yarayan çözüm, başka bir grup için işe yaramayabilir.  
 
Kampanya İstatistiklerinde başarılı olmak için aşağıdaki beş alanda iyi olmalısınız: 
A) Hesap Yapısı  
B) Optimizasyon Teknikleri  
C) Hesap Etkinliği ve Raporlama  
D) Performans ve Bütçe  
E) Alaka Düzeyi  
 
AdWords Başlangıç Kılavuzu’ndan bu beş alanla ilgili bilgi edinebilirsiniz. 

A) Hesap yapısı  
Hesaplarınızı yapılandırmak etkili bir reklamcılık için kritik önemdedir. Kötü bir hesap yapısı Kampanya 
İstatistiklerinizi olumsuz etkiler. Kötü, iyi ve mükemmel bir hesap yapısının özellikleri aşağıda sıralanmıştır.  
 
Mükemmel bir hesap yapısı mümkün olduğu kadar müşterinizin web sitesinin yapısını yansıtır. Kampanyalarınız, 
ürün gruplarına/temalara veya coğrafyaya göre gruplandırılmalı ve alakalı alt kategorilere özgü birden çok Reklam 
Grubu içermelidir. Örneğin, “aksesuarlar” için hazırlanmış bir kampanyada “çantalar” ve “takılar” için ayrı Reklam 
Grupları yer alabilir. Her reklam grubu söz konusu alt bölümlere özgü reklam metinleri ile hedefi belirlenmiş bir 
anahtar kelime listesi içermelidir.  
 
İyi/Yeterli bir hesap yapısı da kampanyaları ürün gruplarına ve temalara göre gruplandırır ve alakalı reklam metinleri/
varyasyonları ile anahtar kelimeler barındıran Reklam Grupları içerir. İyi ile mükemmel bir yapı arasındaki temel fark, 
kampanyalarınızı ne ölçüde ayrıntılı yapılandırdığınızdır. Hesap yapınız ne kadar spesifik ve ayrıntılı olursa, reklamcılık 
etkinliğiniz de o kadar alakalı ve spesifik olur.  
 
Kötü bir hesap yapısı çok genel bir kampanyaya veya çok sayıda farklı temayı içeren tek bir Reklam Grubuna 
sahiptir. Kötü kampanyalarda genelde, kampanyanın içeriğine uygun olmayan uzun bir anahtar kelime listesi 
bulunur. Örneğin, bir giyim mağazasının reklamını yapmak için, “kadın pantolonu”, “erkek çantası” ve “takı” gibi 
anahtar kelimelerin yer aldığı tek bir kampanya ve Reklam Grubunu tavsiye etmeyiz. Bu farklı ürün gruplarının, 
pantolonlar Reklam Grubu ve aksesuarlar Reklam Grubu gibi kendi Reklam Gruplarına sahip olması daha iyi 
sonuç verir. 
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B) Optimizasyon teknikleri  
Kampüste verilen eğitimde önerilen optimizasyon tekniklerini ve uygulamaları ne kadar iyi bir şekilde hayata 
geçirdiğinizi izleyeceğiz. Bu tekniklerden hangilerini uyguladığınızı (ör. anahtar kelime eşleme seçenekleri) ve 
Google Görüntülü Reklam Ağını ne kadar etkili kullandığınızı değerlendireceğiz. 
 
C) Hesap etkinliği ve raporlama  
İnternet reklamcılığı dinamik bir yapıya sahiptir. Kampanyalarınızdan aldığınız verimi en üst düzeye 
çıkarmak için yaklaşımınızı zaman içinde tekrar tekrar revize edip değiştirmeniz gerekir. İki ay boyunce farklı 
kampanyalarınızda hangi değişiklikleri yaptığınızı izleyeceğiz.  Kampanyalar sekmesinden ulaşabileceğiniz 
raporlar sayesinde, performansını analiz edebilirsiniz. Kullanabileceğiniz raporlar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 
Yardım Merkezi’mizi ziyaret edebilirsiniz.  
 
D) Performans ve bütçe  
Yarışma boyunca bütçenizi anahtar kelimeleriniz için ne kadar etkili kullandığınızı izleyeceğiz. Bütçenizi en iyi 
şekilde kullanmak için, tek tek anahtar kelimelerin tıklama başına maliyetlerini düzenlemeniz gerektiğini lütfen 
unutmayın.  
 
E) Alaka Düzeyi  
Yüksek bir tıklama oranına ulaşmak, reklamlarınızın ne kadar alakalı olduğunun temel ölçüsüdür ve bu nedenle 
hesabınızı değerlendirirken tıklama oranınızı göz önüne alacağız. Alakalı ve etkili bir reklam kampanyası elde 
etmek için sık sık performans değerlendirmesi ve gerekli yerlerde ince ayarlar yapılması gerektiğini unutmayın.

II. Yazılı Rapor 

Yazılı rapor hem değerlendirme için Google ile hem de müşterilerinizle paylaşabileceğiniz 
bir özettir.  
 
Raporun biçimlendirmesi şöyle olmalıdır: 12 puntoluk Times yazı tipi, 2,54 cm’lik sayfa marjları, A4 kağıt, 
sola dayalı metin, 1,5 satır aralığı. A4, çoğu kelime işlemci programın “Sayfa Düzeni” bölümündeki standart 
kağıt boyutudur. Belirlenen sayfa sınırlarını aşan veya biçimlendirme yönergelerine uymayan raporlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Raporlarınıza kapak sayfaları, Başlık Sayfaları veya İçindekiler Tablosu 
eklemeyin.  
 
Rapor, işletme başına dört sayfadan oluşmalıdır. 3 işletme ile çalışıyorsanız raporun uzunluğu 12 sayfadan fazla 
olamaz. 5 işletme için hazırlanan rapor 20 sayfayı geçemez.  
 
Her işletme için 40 puan elde edebilirsiniz. Yarışmada elde edebileceğiniz maksimum puan beş işletme 
karşılığında 200 puandır.  
 
Az sayıda şirket için başarılı kampanyalar yayınlamak ve iyi raporlar yazmak, beş işletme ile çalışıp 
kalitesiz kampanyalar yaratmaktan çok daha değerlidir. Jüri heyetimiz, işletme sayısından çok 
kampanya kalitesine önem verecektir. 
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Her bir işletme için rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir: 
İşletmeye Genel Bakış (10 puan, 1 sayfa)  
Bu bölüm müşteriniz olan işletmeyi tanımlamalı ve dijital pazarlama için neden iyi bir aday olduğunu 
açıklamalıdır. Müşteriyle ilgili, raporda yer verebileceğiniz bilgiler şunlardır:  
 
- Ad, yer  
- Satış miktarı ve çalışan sayısı  
- Sunulan ürünler ve hizmetler  
- Pazarlamadan sorumlu belli başlı görevliler  
- Şirketin yaşı  
- URL, web sitesinin yaşı, web sitesi yönetimi  
- Mevcut ve potansiyel müşteriler  
- Rakipler  
- Bulundukları sektörde internet reklamcılığı yapılıyor mu?  
- Şirketin pazardaki konumu/uzmanlık alanları  
- Sunulan ürünlerin/hizmetlerin satışı artırıcı özellikleri  
- Web sitesi kullanımları (ör. satış, müşteri hizmetleri)  
- Web sitesinin güçlü ve zayıf yanları  
- Web sitesinin görünürlük düzeyi (ör. Google sonuçlarndaki yeri, siteye dışarıdan verilen bağlantılar) 
- Çevrimdışı reklamcılık yapıyor mu? 
- Diğer pazarlama yöntemleri 
- AdWords kampanyasının müşterinin işletmesiyle nasıl uyumlu hale getirileceğiyle ilgili bir strateji tanımı 

Kampanya Özeti (20 puan, maksimum üç sayfa)  
Bu bölümde grafiklere, tablolara ve rakamlara yer vermelisiniz ve aşağıdaki başlıkları ele almalısınız:  

1. Kampanyaya genel bakış:  
Aşağıdakilere odaklanarak AdWords Stratejinizi değerlendirin: 
• Reklam Grubu sayısı ve her Reklam Grubunun odaklandığı alan  
• Anahtar kelimeler ve negatif anahtar kelimeler  
• İşletmelerin kampanya bütçelerini harcama planı (günlük ve haftalık)  
• AdWords reklamları için kullanılan ağlar  
• Hedef kitle ayarları  
• Reklam Sunumu seçenekleri  
• Anahtar Kelime Teklifi  
• Coğrafi Hedefleme  
•  Proje öncesinde belirlenmiş kampanya hedeflerini (metriklerin yanı sıra stratejik hedefler: TO, TBM,  

Gösterim sayısı vb.) irdeleyin ve her bir hedefe yönelik genel yaklaşım stratejilerini ele alın. 
•  Operasyonel ayrıntılar (kampanya tarihleri, harcanan para, kullanılan reklam grupları). İzlediğiniz temel 

programı ve maliyet yapısını, hesabı izleme yöntemlerinizi vb. irdeleyin. 
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2.  Temel Sonuçlar - Elde ettiğiniz sonuçları aşağıdaki gibi geçmiş verileri temel alarak özetleyin:  
• Kampanyanın ve tek tek reklam gruplarının genel performansı.  
•  Baştaki kampanyanın performansı ve optimizasyon çabalarınız sonrasında performansta  

yaşanan değişimler.
• Etkili ve etkisiz olan anahtar kelime kombinasyonları.  
• Başarı öyküleriniz ve yaşadığınız başarısızlıkların özeti 
• Performansı ele alırken aşağıdaki gibi metrikleri kullanın: 

- Gösterim Sayısı  
- Tıklama Sayısı  
- Tıklama Oranı  
- Ortalama Anahtar Kelime Başına Maliyet  
- Toplam kampanya Maliyeti  
- Müşteri tarafından sağlanan diğer metrikler (ör. dönüşüm sayısı)  

3. Sonuç Bölümü – Kampanya sonuçlarını sektör boyutuyla birleştirin, bütün unsurları bir araya getirin ve 
projenin temel sonuçlarına odaklanın. Kampanyanın devam etmesi halinde neler yapacağınıza değinin. 

İletişim ve anlaşılırlık (5 puan)  
Raporun mantıksal bir akışı olmalı, kolay anlaşılmalı ve gramer hataları içermemelidir.  
 
Grafikler, Tablolar ve Rakamlar (5 puan)  
Katılımcılar, elde ettikleri sonuçları anlatmak için raporda alakalı grafiklere, tablolara ve rakamlara yer vermelidir. Ayrıca, 
grafikleri, tabloları ve rakamları isimlendirmeli ve onlara raporun içinde atıfta bulunmalıdır. Eklere izin verilmemektedir. 
Grafikler, Tablolar ve Rakamlar toplam sayfa sayısına dahildir.
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İşletmelere 
Yönelik Yazı

Yarışmacılar, potansiyel işletmelere “İşletmelere Yönelik Yazı”yı vermek zorundadır. Sürecin bu önemli parçası, 
işletmenin, Programın niteliğinden ve Programa katılmakla neler bekleyebileceğinden haberdar olmasını sağlar. 
İşletme, sitesini Google AdWords kullanarak tanıtacağınızı kabul etmelidir. Deneme kuponu alabilmek için, 
işletmeyi kişisel profil sayfanıza kaydetmeniz gerekir.  
 
Unutmayın, kendinizi danışman, işletmeyi ise müşteri olarak düşünmelisiniz. Bu, sizin işletme için çalıştığınız ve 
işletmenin size tabi olmadığı anlamına gelir.
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Merhaba,  
 
Bu mektup size, Google Genç Ajanslar Yarışması’yla ilgili olarak gönderilmiştir. İşletmeniz bu yarışma kapsamında bir 
üniversite öğrencisi tarafından seçilmiştir.  
 
Google Genç Ajanslar Yarışması üniversite öğrencileri arasında Google Türkiye ile işbirliği içinde düzenlenen bir 
yarışmadır. Size bu yazıyı veren öğrenci, web sitenize daha fazla ziyaretçi çekmek için Google AdWords üzerinde sizin 
için ücretsiz bir reklam kampanyası hazırlayıp işletmenize yardımcı olmak istemektedir.  
 
Google Genç Ajanslar Akademisi çatısı altında bulunan bu yarışma Türkiye’nin farklı şehirlerinde internet reklamcılığında 
uzmanlaşmış gençler yetiştirmeyi hedefler ve seçilen gençleri kendi girişimlerinde destekler. Aynı zamanda sizin gibi, 
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin internet reklamcılığı ile tanışması ve bu vesileyle yeni 
müşteriler kazanması ve kalkınması da temel amaçlardan biridir.  
 
İşletmeniz için bu yarışmanın faydası nedir?  
Çalışkan bir üniversite öğrencisinin iki ay boyunca işletmenizi dijital pazarlama perspektifiyle analiz etmesinin yanı sıra, 
Google AdWords ile internette 150 TL değerinde reklam verme olanağını elde etmek için mükemmel bir fırsattır.  
 
Yarışmanın işleyişi nasıldır?  
Sizin için hiçbir maliyet söz konusu değildir. Öğrencilere ücretsiz olarak, iki aylık dönemde kullanılmak üzere 150 TL 
değerinde Google AdWords kuponu verilecektir. Onlar da işletmenize yardımcı olacak etkili bir reklam kampanyası 
hazırlamak için sizinle birlikte çalışacaktır. Öğrenciler, mevcut sitenizle ilgili bir değerlendirme yapacak, bir strateji 
geliştirecek ve bir reklam kampanyası yayınlayıp sonuçlarını değerlendirdikten sonra size geleceğe yönelik 
önerilerde bulunacaktır.  
 
Kupon değeri tüketildikten sonra kendi belirleyeceğiniz günlük bütçe dahilinde Google AdWords üzerinden reklam 
vermeye devam edebilirsiniz. Bu noktada öğrenci ile birlikte çalışmaya devam edip etmemek size ve öğrenciye bağlıdır.  
 
Öğrenciler, web sitenizi geliştirmenin yollarıyla ilgili önerilerde bulunsa da, web sitenizi sizin onayınız olmadan 
değiştirmeyecektir. Bununla birlikte, sizinle birlikte çalışan öğrenciler, web sitenize trafik çekmek için 
Google AdWords’ü kullanacaktır.  
 
Ne yapmanız gerekiyor?  
İlk olarak öğrencilerin katılım talebini kabul etmeniz gerekir. Öğrenci sizi yarışmaya kayıt ettikten sonra size bu mektuba 
benzer bir bilginlendirme e-postası gelecektir. Ardından, işletmeniz hakkında detaylı bilgi vermek üzere öğrenci ile 
buluşabilirsiniz. Tüm çalışma öğrenciler tarafından yürütülür, ancak siz onlara ne kadar çok bilgi verirseniz kampanya o 
kadar başarılı olacaktır.  
 
Google AdWords’le ilgili daha fazla bilgi edinmek için www.google.com.tr/adwords adresini ziyaret edebilirsiniz. Google 
Genç Ajanslar Yarışması’yla ilgili bilgi için www.google.com.tr/gencajanslar adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

Saygılarımızla,  
Google Türkiye Pazarlama Ekibi



Google AdWords ile 
Ilgili Bilgi

 
Organik Sonuçlarla Sponsorlu Bağlantıların Karşılaştırılması
 
Google arama sonuçları iki türdür: doğal sonuçlar (organik sonuçlar olarak da bilinir) ve sponsorlu bağlantılar 
olarak sınıflandırılan AdWords sonuçları. Sponsorlu bağlantılar sağdaki sütunda ve bazen sayfanın en üst 
kısmında görüntülenir.  

Google AdWords’le ilgili daha fazla bilgi edinmek için AdWords Başlangıç Kılavuzu’nu indirmenizi öneririz. 

AdWords hesabınızı oluşturma
  
Genç Ajanslar Yarışması’na katılmak için, www.google.com.tr/gencajanslar sitesinden geçerli bir gmail hesabı ile 
kayıt yaptırmalısınız. Kaydınızı yaptıktan sonra, bilgilerinizi inceleyip sizi katılımcı olarak kabul edilenler listesine 
alacağız. Yarışmaya bireysel veya iki kişilik gruplar halinde katılabilirsiniz. İki kişi çalışarak daha fazla sayıda 
işletmeye aynı hizmet kalitesiyle odaklanabileceğiniz için grup katılımını teşvik ediyoruz. Kaydolduktan sonra 
profil sayfanızda, sizin için beş kupon düzenlenecek. Sizinle birlikte çalışmak isteyen yerel işletmeler buldukça, 
onları da profil sayfanıza kaydetmeniz gerekir. 
 
Bir AdWords hesabı oluşturmak için adwords.google.com.tr adresine gidip Şimdi Başlayın’ı tıklayın.
 
• Talimatları izleyerek geçerli Gmail adresinizi ve şifrenizi girip Hesap oluştur’u (veya Devam et’i) tıklayın. 
•  Bir AdWords hesabını nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmek için Yardım Merkezi’mizi ziyaret edebilirsiniz.
•  Kupon bilgisini girmek için hesabınızdaki Faturalandırma sekmesinde ödeme şekli olarak Manuel Ödemeler 

opsiyonunu seçmeniz gerekiyor. Daha sonra promosyon kodu bölümünde 150 TLlik kupon kodunuzu 
girebilirsiniz. 

•  Bu işlemi tamamladıktan sonra 157TL’lik kuponunuzdan 7TL giriş ücreti düşülecek ve 150TL kredi hesabınıza 
yüklenmiş olacaktır.

Page 17
Google Genç Ajanslar Akademisi

AdWords, Google’ın internet reklamcılığı 
programıdır. Reklamverenler, AdWords’ü, 
arama motoru sonuçları sayfalarında 
reklam yayınlamak için kullanır. Bu reklamlar 
organik arama sonuçlarının yanında ve 
reklamveren tarafından gerekli görülürse, 
arama ağındaki web sitelerinde ve Google’la 
ilişkili sitelerde yayınlanır. 
 
Reklamveren yalnızca, kullanıcı reklamı 
tıklayıp web sayfasına eriştiğinde ödeme 
yapar. Reklamverenler, kampanyalarının 
hedefleri (coğrafyaya ve dile göre), bütçe, 
reklamlarının yayınlanmasını tetikleyen 
anahtar kelimeler ve reklam metni üzerinde 
tam kontrol sahibidir. Tüm bu ayarlamalar 
kolay ve gerçek zamanlı bir şekilde yapılabilir. 



Şartlar 
ve Koşullar

01. Bu şartlar ve koşullar kapsamında: “Öğrenci”, Türkiye sınırlarında, 
Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Selçuk 
Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi veya 
Pamukkale Üniversitesi’nde lisans veya lisans üstü eğitim programına 
kayıtlı olan bir öğrenci anlamına gelmektedir.

02. Yarışma, belirtilen üniversitelerdeki tüm öğrencilere açıktır. Öğrenciler 
bireysel olarak veya 2 kişilik ekipler halinde katılabilirler. Her Öğrenci 
yalnızca bir grupta yer alabilir. Yarışma, Google Inc. şirketinin ve 
satış ortaklarının çalışanlarına (ve ailelerine), Google’ın temsilcilerine 
veya aracılarına ya da Yarışma ile mesleki bir bağlantısı olan herkese 
kapalıdır. 

03. Katılımcılar (a) web sitesi olan, (b) Google AdWords kullanarak henüz 
reklam vermeyen, (c) başka herhangi bir Öğrenci grubu tarafından 
seçilmemiş ve (d) yarışma kapsamında bir kampanya hazırlatıp 
yayınlanmasını kabul eden bir işletme seçecektir.

04. Her bir öğrenci grubu, (a) seçtikleri işletmenin hazırladıkları 
kampanyayı –reklam metinleri dahil- yayına geçmeden önce yazılı 
olarak onaylamasını sağlamaktan, (b) yarışmada kullanılması için bir 
AdWords hesabı açmak üzere Google tarafından verilen talimatlara 
uymaktan ve (c) AdWords programı için geçerli olan şartlar ve 
koşullara (https://adwords.google.com.tr/select/tsandcsfinder 
adresinde mevcuttur) uygun hareket etmekten müştereken ve 
münferiden sorumlu olacaktır. AdWords hesabının, Yarışma 
kampanyası dışında herhangi bir reklamcılık veya pazarlama etkinliği 
için kullanılması yasaktır.

05. Google, her Öğrenci grubuna Yarışmada kullanmak üzere, Google 
AdWords’le 150 TL’ye eşdeğer bir reklamcılık harcaması yapma 
hakkını ücretsiz olarak tanıyacaktır. AdWords kuponları için 
geçerli şartlar ve koşulları https://adwords.google.com.tr/select/
tsandcsfinder adresinde bulabilirsiniz.

06. Her Öğrenci grubu:
             a.yarattıkları kampanyayı 1 Nisan 2011 gece yarısı ve 1 Haziran 

2011 gece yarısı  arasındaki zaman diliminde (“Yarışma Süresi”) 
yayınlayacaktır; 
b.kampanyanın sonuçlarını, ne öğrendiklerini ve işletmenin 
çevrimiçi pazarlama kampanyalarını nasıl geliştirebileceğini 
değerlendiren bir raporu (“Kampanya Özet”) yarışma bitiş 
tarihine kadar (1 Haziran 2011 gece yarısı) tamamlayacaklardır. 
Raporun Google tarafından dağıtılan öğrenci kılavuzunda belirtilen 
biçime uygun olması gerekmektedir.

07. Google markasını korumak ve seçilen her bir işletme için olumlu bir 
deneyimi desteklemek amacıyla, her Öğrenci grubu seçtiği işletmeye, 
işletmenin, isterse Yarışma sonrasında Google AdWords’ü kullanmaya 
nasıl devam edebileceğiyle ilgili bilgi iletmekle yükümlüdür. 

08. Google, her üniversitede en başarılı takımı belirlemek için kampanya 
istatistiklerini ve öğrenci raporlarını değerlendirecektir. Raporlar 
bağımsız bir jüri heyeti tarafından puanlandırılacaktır.

09. Kazananlara 20 Haziran 2011 tarihinden önce bildirim yapılacaktır.
10.  Her üniversitenin kazananları beş günlük Google Genç Ajanslar 

Kampına davet edilecektir. Üniversite şampiyonlarının ödülü, her 
Öğrenci için, kampa yapacakları yolculukları, konaklama konaklama 
ve konaklama boyunca yemekleri içermektedir. 

11. Kazananlar duyurulduktan sonra, Google, tüm katılımcı Yüksek 
Öğrenim Kurumlarının ve kazanan Öğrenci gruplarının adlarından, 
Google tarafından işletilen Yarışma web sitesinde söz ederek kazanan 
grupları resmen ilan edecektir.

12. Her Öğrenci, Yarışma sırasında bir rapor teslim etmekle, raporu 
ve kampanya reklamlarını ekibin veya bir üyesinin yazdığını, rapor 
ve kampanya reklamlarının telif hakkına ekibin veya bir üyesinin 
sahip olduğunu ve ekibin her üyesinin raporun ve kampanya 
reklamlarının, gelecekteki Google iletişimlerinde bütün olarak veya 
kısmen, Google’ın uygun gördüğü herhangi bir şekilde (basın ve 
medya kanalları dahil) kullanılmasını onayladığını diğer ekip üyeleriyle 
müştereken ve münferiden temin etmiş olur. Ekip, telif hakkı sahibi 
olmaması durumunda, raporu ve kampanya reklamlarını herhangi bir 
ücret ödemeden, bu koşullarda belirtilen şekilde kullanmak üzere telif 
hakkı sahibinin onayını aldığını beyan ve temin eder.

13. Google, sebebi her ne olursa olsun, kaybolan, geciken, hasar gören, 
okunamaz hale gelen ve unutulan kayıtlarla ilgili hiçbir sorumluluk 
üstlenmemektedir.

14. Yarışmanın seyri içinde, Google’a veya jüri heyetine gönderilen 
raporlar veya diğer belgeler iade edilmeyecektir. Her ekip başına 
yalnızca bir kayıt yaptırılabilecektir.

15. Kazananların, bir Uygunluk Beyanı’nı (Affidavit of Eligibility) ve 
Yükümlülüğün ve Reklam Amaçlı Tanıtımın kabulünü gösteren belgeyi 
(Liability/Publicity Release) noterden onaylatıp teslim etmesi (yasaların 
izin vermediği durumlar hariç) ve Google tarafından istenebilecek ek 
bilgileri vermesi şart koşulabilir. Yasaların izin vermediği durumlar 
haricinde, her kazanan, istenen tüm bu belgeleri bildirim girişimini 
takip eden yedi (7) gün içinde göndermek zorundadır, yoksa ödül 
kaybedilebilir.

16. Ödüllerin nakit para olarak alternatifi yoktur ve sunuldukları haliyle 
kabul edilmelidir. Google, ödüllerin herhangi bir sebeple verilemez 
hale gelmesi durumunda, ödülleri eşdeğerleriyle değiştirme hakkını 
saklı tutmaktadır. Kazanan grubun herhangi bir sebeple ödülünü 
kabul edememesi halinde, Google, ödülü başka bir katılımcıya verme 
hakkını saklı tutmaktadır.

17. Bir Öğrenciyseniz, Yarışmaya katılmakla, Yarışmayla ilgili bir medya 
etkinliğinde (Google’ın makul şartlarda ayarlayacağı röportajlar dahil) 
yer almayı kabul etmiş olursunuz.

18. Yarışmanın seyri içinde Google tarafından toplanan her türlü 
kişisel bilgi, yalnızca bu Yarışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla 
kullanılacaktır.

19.Yarışmaya girmekle: 
             a.katılımcılar, Google’ı ve ilgili üst kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, 

satış ortaklarını, müdürlerini, yetkililerini, çalışanlarını, panelistlerini 
ve temsilcilerini, bütün olarak veya kısmen, doğrudan veya dolaylı 
olarak herhangi bir ödülün kabulü, elde bulundurulması, kötüye 
kullanımı veya kullanımı ya da bu Yarışmaya katılım sonucunda 
meydana gelen veya yarışmaya yolculuk, hazırlık veya ödülle ilgili 
herhangi bir etkinlik sırasında ortaya çıkan, Google’ın ihmalinin 
sebep olduğu ve geçerli yasalar gereği hariç tutulamayacak 
yaralanma veya ölüm durumları dışında, herhangi bir zarar, kayıp 
veya gecikme (yaralanma, ölüm ve maddi zarar dahil olmak üzere) 
karşısındaki tüm sorumluluklardan muaf ve masun tutmuş ve 
b.Google’a kendi adlarını ve kazanan kaydını, Yarışmayla bağlantılı 
bir şekilde, çevrimiçi ortamda, basılı olarak veya başka bir medya 
kanalıyla kullanma ve yayınlanma hakkını vermiş olurlar. Google, 
kendi ihmalinin sebep olduğu ve geçerli yasalar gereği hariç 
tutulamayacak yaralanma veya ölüm durumları dışında, Yarışma 
kapsamında bir kampanya hazırlanmasını ve yayınlanmasını kabul 
eden herhangi bir işletmenin neden olduğu hiçbir zarar, kayıp 
veya gecikmeden dolayı sorumlu tutulamaz.
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