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Yararlar

• Çevrimd  çal ma ve
de ikliklerinizi istedi iniz
zaman yükleme

• Yaln zca birkaç ad mda toplu
de iklikler (teklifleri
güncelleme veya anahtar
kelimeler ekleme gibi) yapma.

• Reklam gruplar , kampanyalar
ve hesaplar aras nda ö eleri
kopyalama veya ta ma.

• Hesab zda h zl  bir ekilde ve
kolayca dola ma.

• Önerilen de iklikleri ba ka
kullan larla payla ma ve
geribildirim alma.

Daha fazla bilgi için bkz.
http://google.com/support/adwordseditor

AdWords Editör
AdWords kampanyalar  çevrimd  yönetmeye yarayan
Google’ n ücretsiz uygulamas .

AdWords Editör çe itli özellikler ve düzenleme araçlar  sunar, ancak temel i lem
basittir: hesab  bilgisayar za indirme, de iklikleri yapma, sonra düzeltilen
kampanyalar  yükleme.

Çok say da kampanyan z varsa veya birden çok hesab  yönetiyorsan z, AdWords
Editör size zaman kazand rabilir ve verimlili inizi art rabilir. Kampanyalarda
detayl  aramalar yapabilir, birden çok de ikli i h zl  bir ekilde gerçekle tirebilir
ve önerilen de iklikleri yay nlamadan önce ba kalar yla payla abilirsiniz.

Toplu düzenlemeler yap n. Kampanyalar  indirdikten sonra, anahtar
kelimeler, reklamlar, teklifler, URL’ler ve daha fazlas  dahil olmak üzere birden
çok ö eyi ayn  anda ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Veri menüsünde
kullan labilir olan Birden Çok Ekle/Güncelle araçlar na ek olarak, a da di er
birkaç araç daha aç klanm r:

• Birden çok ö eyi veri görünümünde seçin, ard ndan sekmenin alt taraf ndaki
geli mi  URL ya da teklif de ikli i ba lant lar  t klay n.

• Seçilen ö elerde metin bulmak ve de tirmek için, Düzen menüsü > Metni
De tir ö esine gidin.

• Bir sütunda seçilen tüm sat rlara, o sat rlarda varolan metinden önce ya da
sonra metin eklemek için Düzen menüsü > Metin Ekle ö esine gidin.

Kopyalay n ve yap n. Reklam gruplar , kampanyalar veya hatta hesaplar
aras nda ö eleri kopyalay n veya kesin ve yap n. Temel kes, kopyala ve
yap r araçlar , a daki seçeneklere ek olarak Düzenle menüsünde bulunur:

http://google.com/support/adwordseditor
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Biliyor muydunuz?

• De iklikleri göndermeden
veya bir dosyay  payla madan
önce, kampanyalar n en
son sürümüyle çal zdan
emin olmak için Son
De iklikleri Al ve. haftada en
az bir kez ‘Min TBM Tekliflerini
Dahil Et’ seçene ini kullan n.

• Silinmi  ö eleri indirme ve
gizleme tercihlerini Araçlar
menüsü > Ayarlar’da
ayarlayabilirsiniz.

• E-tablolarla çal may
seviyorsan z, AdWords
Editör’den bir e-tabloya verileri
kopyalayabilir, de iklikleri
yapabilir, ard ndan verileri
do rudan uygun Birden Çok
De iklik Yap arac na
yap rabilirsiniz.

• Hesab zdaki yinelenen
eleri bulmak için, Mükerrer

Anahtar Kelimeleri Bul (Araçlar
menüsünde) ö esini
kullanabilirsiniz.

AdWords Editör forumuna kat n:
http://groups.google.com/group/
adwords-editor-forum

• Bir ö eyi, a aç görünümünde yeni konumuna sürükleme ve b rakma.
• Yaln zca anahtar kelime metnini veya yerle im URL’lerini kopyalamak için

Düzen menüsü > Özeli kopyala ö esine gidin.
• Ayn  ö eleri birden çok yere yap rmak için Düzen menüsü > Özeli Yap r

esine gidin.
• Genel temalara dayal  olarak anahtar kelimeleri reklam gruplar  halinde

düzenlemek için Araçlar menüsü > Anahtar Kelime Gruplay  ö esine gidin.

Hatalar  denetleyin veya istisna istekleri gönderin.
• Kampanyan zda önemli bilgiler eksik oldu unda ya da yay

engelleyebilecek ba ka sorunlar bulundu unda, hata ve uyar  göstergeleri
otomatik olarak sizi bilgilendirir.

• Gerekirse, etkilenen ö eleri seçerek ve istisna iste ini girerek, birden çok
istisna iste ini ayn  anda gönderebilirsiniz.

Hesap performans  de erlendirin. statistikleri Göster dü mesini kullanarak
istatistikleri indirin, ard ndan çe itli ölçümlere göre s ralay n. Ayr ca a dakileri
de yapabilirsiniz:

• Dosya menüsü > CSV Dosyas na Aktar ö esini kullanarak istatistikleri
aktarabilirsiniz.

• Belirli e iklere uyan (ya da uymayan) ö eleri bulmak için Geli mi  Arama
özelli ini kullanabilirsiniz. Örnek: Etkin olmayan tüm anahtar kelimeleri
bulabilir, veri görünümünde tümünü seçebilir, ard ndan teklifleri
yükseltmek için Geli mi  Teklif De iklikleri ba lant  t klayabilirsiniz.

• Gerekirse, daha önce silinmi  metin reklamlar  geri alabilir ve
etkinle tirebilirsiniz. Reklamlar  seçin, ard ndan Durum aç lan menüsünde
Etkin ö esini seçin.

• Reklamlar zla veya anahtar kelimelerinizle ilgili varyasyonlar  denerken
hesab n anl k bir görüntüsünü kaydetmek için Dosya menüsü > Ar iv
için D ar  Aktar ö esine gidin. Daha sonra, önceki ayarlar  geri
yüklemek için Dosya menüsü > Hesap Anl k Görüntünü çeri Aktar ö esini
kullan n.

Ba kalar yla i birli i yap n. De iklikleri ve yorumlar  inceleyicilerle payla n.
Dosya menüsü, a dakiler gibi çe itli d ar  ve içeri aktarma seçenekleri içerir:

• HTML’ye Aktar, yay nlanmam  de iklikler dahil olmak üzere,
kampanya yap n temiz bir görünümünü olu turur.

• Payla m için D ar  Aktar, de ikliklerinizi ve yorumlar  di er
AdWords Editör kullan lar yla payla man za olanak sa lar.

Klavye k sayollar  kullan n. Bunlar, verimlili i art rmak için kullanabilece iniz
birçok k sayoldan baz lar r. Tam liste için AdWords Editör Yard m Merkezi’ne
bakabilirsiniz: http://www.google.com/support/adwordseditor

http://groups.google.com/group/
http://www.google.com/support/adwordseditor


GOOGLE ADWORDS VER  SAYFASI ADWORDS EDitOR

© 2008 Google Inc. Tüm hak lar  s akl r. Google ve Google logos u Google Inc.’in ticari markalar r.
Di er tü m irket ve ürün adlar , ili kili oldu klar irketlerin ticari markalar  olabilir.

ndirme ve yap rm a

Ctrl+O Hesab  aç
Ctrl+R En son hesap de ikliklerini al
Ctrl+Alt+R Min TBM teklifleriyle son hesap

de ikliklerini al
Ctrl+S De iklikleri yay nla

Temel gez inme ve arama
Ctrl+Üst Karakter+F Geli mi  aramay  aç
Sekme Bir hücre sa a ta
Üst
Karakter+Sekme

Bir hücre sola ta

Alt+sa /sol ok aç ve veri görünümü aras nda geçi  yap
Ctrl+say lar Sekmeler aras nda atla

Kopya lama ve y ap rm a
Ctrl+Üst Karakter+C Yaln zca anahtar kelimeleri veya

yerle imleri kopyala
Ctrl+Üst Karakter+V eleri seçilen reklam gruplar na yap r

Anahtar kelimeler ve yerl e imler
Ctrl+Üst Karakter+K Birden çok anahtar kelime ekle veya

güncelle
Ctrl+Alt+K Birden çok anahtar kelimeyi sil
Ctrl+ÜstKrkt+B Birden çok yerle im ekle veya güncelle
Ctrl+Alt+B Birden çok yerle imi sil
Ctrl+ÜstKrkt+L Birden çok negatif anahtar kelime ekle

Reklamlar, rek lam grup lar  ve k ampanya lar
Ctrl+Üst Karakter+T Birden fazla metin reklam ekle
Ctrl+Alt+T Birden çok reklam metnini sil
Ctrl+Üst Karakter+G Birden çok reklam grubu ekle veya

güncelle

Bu yö ner ge AdWords E ditör 6.0.1’e ili kindir. Baz  bilgiler daha ö nceki sürümler için g eçerli olmayabilir.


