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Tüm hakları saklıdır. Bu yayının herhangi bir bölümü, yazarın önceden izni olmaksızın, hiçbir 

formatta ve hiçbir amaçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayılamaz, bir veri tabanı veya bilgi kurtarma 

sisteminde saklanamaz. 

Bu e-kitap sadece sizin kullanımınız için lisanslanmıştır. Bu e-kitap başkalarına tekrar satılamaz 

veya verilemez. 

Eğer bu kitabı paylaşmak istiyorsanız lütfen her birey için bir kopya satın alın. Eğer bu kitabı 

okuyorsanız fakat satın almadıysanız veya sadece sizin kullanımınız için satın alınmadıysa lütfen 

satın alan kişiye iade edin ve kendinize bir kopya satın alın. 
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BAŞLAMADAN ÖNCE

 
 
 
 
Hackbook Neden Hazırlandı 

 
Hackbook Facebook algoritmalarını kullanarak nasıl reklam verebileceğinizi adım adım 

anlatmak için tasarlanmıştır. Sadece reklam verimi değil aynı zamanda reklamlardan elden 
ettiğiniz verilerin işlenmesi ve bu işlenen verileri tekrar nasıl kullanabileceğinizi anlattığımız bu 
reklam sayesinde Facebook reklamları için harcayacağınız her bir kuruşun kayıptan çok öte 
kazanç olarak geri döndürülmesi hedeflenmiştir. Unutmayın ki Facebook reklamları doğru 
kullanıldığında yanlış sonuçlanmış hiç bir reklam kampanyası olmamaktadır. Önemli olan her 
bir Facebook reklam kampanyasının nasıl yönetileceği ve sonuçlarının nasıl analiz edilmesi 
gerektiğinin iyi anlaşılmasıdır.  

 
 
 

Hackbook Kimler İçin 
 

Her ne kadar Facebook reklamları bir çok iş modeli için uygulanabilir olsa da, Hackbook; 
Facebook reklamları ile online olarak ürün veya hizmet satan şirketler veya kişiler için 
hazırlanmıştır. 

 
 
 

Dikkat! 
 

Facebook’un reklamlarının 2.5 milyar kullanıcı ağı olan bir algoritmik sistem olduğunu 
unutmamalısınız. Bundan ötürü Facebook reklamları her ne kadar uygulanması kolay gözükse 
de kampanyanızın başarılı olabilmesi için bir çok kriteri göz önünde bulundurmak ve bu 
kriterlere hakim olmak zorundasınız. Facebook reklamları, belirli bir sistematik takip edildiği ve 
algoritmasını dikkate alarak kullanılırsa size hedefinizin çok üstünde bir geri dönüş 
sağlayacaktır. 

 
 
 

Neden Facebook Ads 
 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bugün Facebook 2.5 milyar insanın ekosisteminde yer aldığı 
bir şirket. Facebook reklamları, doğru strateji ile bu sisteme %100 erişim sağlıyor. Fakat bu 
büyüklükte bir platformda reklam kampanyanıza başlamadan önce bilmelisiniz ki Facebook’ta 
reklam vermeden önce Facebook reklamları ile ulaşmak istediğiniz hedefi iyi belirlemelisiniz. 
Nihai sonuçta Facebook reklamları belirlediğiniz reklam kampanyası kapsamında ona verilen 
görevi yerine getiriyor, sonuçta elinize geçecek data da bu kampanya paralelinde olacaktır. 
Facebook reklamları ile 7 çeşit reklam kampanyası yapılabilmektedir. Bu rehber e-ticaret 
siteleri için hazırlandığı için bu reklam kampanyalarının size hitap edenleri adım adım 
açıklanmıştır. 
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REHBERE GİRİŞ 
 

 

Facebook Pixels 
 

Dijital pazarlama ile geleneksel pazarlamayı birbirinden ayıran en önemli özellik, dijital 
pazarlamanın ölçülebilir ve ölçeklenebilir olmasıdır. Digital marketing ile onlarca farklı reklam 
stratejisini aynı anda deneyebilir, verilerini inceleyebilir ve elde ettiğiniz dönüşüm oranlarına 
göre ölçeklendirerek kampanya dönüşümünü katlayabilirsiniz. İşte bu sebeplerle aslında tüm 
reklam kampanyalarımızın tek ve en büyük değişmeyeni Facebook pixel ve datamız olacaktır. 
Facebook pixel ile ilgili detaylı ve teknik bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yine de Facebook 
pixelin sistemini kısaca anlatmak gerekirse, Facebook pixel sitenize gelen tüm trafiği ve 
ziyaretçilerinizin aktivitelerini inceleyen bir güvenlik kamerası gibi çalışır. Ayrıca sitenize gelen 
bir ziyaretçiniz mağazanıza girdiği an pixel o kişinin tüm demografik özelliklerini dataniza 
kaydederek o müşteri hakkında daha sonra işinize yarayacak tüm bilgileri sisteminizde tutar. 
Bu sayede datanızdaki veri çoğaldıkça bu verileri kullanarak mağazanızdan ürün alma 
potensiyeli olan müşterilerin önüne çıkmanız kolaylaşacak, reklam maliyetleri düşecek ve 
kampanyadan elde edeceğiniz gelirleri katlayabileceksiniz. Facebook pixel kampanyalarımızın 
merkezindeki sistem olacaktır. 

 
Facebook Reklamları 

 
Rehberimiz hem daha önce Facebook pixel’i sitesinde barındıran ve elinde reklamlar için 

yeteri kadar verisi olan, hem de henüz Facebook pixeli henüz yeni kurmuş veya elinde yeteri 
kadar veri olmayan siteler için hazırlanmıştır. Bu iki sistemi ayrı ayrı anlattığımız rehberimizde 
aşağıdaki tabloyu izleyerek size uyan adımdan devam edebilirsiniz. Reklam kampanyalarınızın 
kurulumuna başlamadan önce Facebook pixel kurulumunu en kısa sürede yapmanızı tavsiye 
ederiz. Eğer kurulumunu bilmiyorsanız şu rehberden ulaşabilirsiniz. İlk bölümünde Facebook 
panel anlatımları ile adım adım anlatılacak olan reklam verme rehberimizin diğer bölümlerine 
ise teknik detayları ayrı ayrı ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İlk bölümle aynı olan teknik kısımlar 
ise rehberi kısa ve daha etkili tutmak adına ilk bölüm referans geçilerek atlanmıştır. 
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Veri Kullanmadan Reklam Verme 
 

 
Pixellerimizde henüz kullanabileceğimiz dijital verimiz olmadığı için piyasa araştırmamızın 

ve rakip analizinin merkezde olacağı reklam kampanyaları hazırlayacağız. Bu reklam 
segmentinde amacımız hedeflediğimiz kitlelerin ürünümüz ve markamızla etkileşimlerini test 
etmek, doğru kitleyi yakalamaya çalışmak ve ileride kullanabilmek adına pixelimize veri 
gönderilmesini sağlamaktır. Unutmamalısınız ki bu segmentteki reklamlarımızda reklam 
verdiğimiz hedef kitle bizden ilk defa haberdar oluyor. Bu sebeple hangi reklam kampanyasını 
kullanacaksanız kullanın (Dönüşüm, Etkileşim, Trafik), reklam metnimizin, reklamda 
kullanacağımız video/resmimizin bunu dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir. Bu 
aşamada sunduğunuz şey direk olarak ürününüz değil, teklifiniz ve müşteriye yaşatacağınız 
duygular olmalıdır. Bunu ise olabildiğince test yaparak, hangi kitlede hangi reklam metni veya 
foto/videonun işe yaradığını görerek yapmalısınız. Ne kadar çok test yaparsanız, elinize 
geçecek data ile bir sonraki aşamaya karar vermeniz o kadar kolaylaşır. 

 

A. Veri Kullanmadan Dönüşüm Reklamları 
 

Ürün ve Hedef Kitle Analizi: 
 

Dönüşüm reklamları Facebook üzerinde verilen en pahalı reklam türüdür, bu sebeple Mart 
2019’a kadar Data’sız bir şekilde dönüşüm reklamlarına çıkmak çok tavsiye edilmiyordu. Fakat 
Mart ayından itibaren gelen algoritma güncellemesi ile Facebook reklam verilerinizi 
kampanyanıza göre optimize ediyor. Bu optimize dolayısı ile etkileşim için optimize olmuş bir 
reklam kampanyası daha sonra dönüşüm reklamları için optimize hale gelmiyor. Bundan dolayı 
eğer kampanya öncesi mağazanızda hangi ürünü veya koleksiyonu satacağınızı 
belirlediyseniz kesinlikle diğer reklam kampanyaları ile vakit kaybetmeden dönüşüm reklamları 
ile başlamalısınız. Unutmamalısınız ki eğer doğrudan ürün satmak istiyorsanız hedefiniz ne 
daha fazla beğeni almak ne de daha çok izlenmektir, çünkü günün sonunda ürününüzün ne 
kadar izlendiği değil ne kadar satıldığını konuşuyor olmalısınız. 
 

Eğer dönüşüm reklamlarının ürününüz için daha mantıklı olduğuna karar verdikten sonra 
yapmanız gereken ürününüzü ‘kullanıcıyı’ temel alarak analiz etmektir. Ürününüzün analizi 
reklam kampanyanız için büyük önem arz etmektedir. Doğru yapılmamış bir ürün analizi, 
başarısı çok düşük reklam kampanyaları ile sonuçlanabilir. Ürününüzü analiz ettikten sonra 
aşağıdaki sorulara cevap verebiliyor olmalısınız: 

 
- Ürünüm hangi problemi çözüyor? 
- Ürünüm hangi müşteri kitlesine hitap ediyor? 
- Ürünüm hangi duyguya hitap ediyor? 
- Ürünüm en büyük rakibi kim? 
- Ürünümü benzerlerinden ayıran şey ne? 

 
Ürününüzle ilgili analiziniz sonucunda yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra bu cevaplar 

çerçevesinde geniş bir müşteri profili çıkartmalısınız. Bu profili oluştururken ürününüzün hitap 
ettiği bu kitleden bir müşteriyi hayal etmeli ve bu kişinin tüm demografik özelliklerini piyasa  
araştırması yaparak doldurmalısınız. Bunu yaparken aşağıda sizin için hazırlamış olduğum 
şemayı kullanabilirsiniz. 
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Bu şemada görülen hedefler ve korkular bölümleri; sizin reklam metni ve görsel reklam 

içeriğinizin oluşmasında yol haritanız, bilgi kaynakları ise bu müşteri kitlesini nerede 
bulabileceğinizin anahtarını olacaktır. Ürününüzün çözdüğü problemi tanımak ve müşterinin bu 
problemden ötürü yaşadığı korkuları bilmek ürününüzün dijital olarak pazarlanmasında kilit rol 
oynamaktadır.  
 

Hedef kitlenizin takip ettiği kitap, dergi, web siteleri, uzmanlar ve etkinlikleri çıkarttıktan 
sonra bu elementlerin hepsini madde madde  aşağıdaki örnekteki gibi ayırmalısınız: 

1- Dergi no 1 
2- Dergi no 2 
3- Kitap 1 
4- Kitap 2 
5- Kitap 3 
6- Magazin 1 
… 
25- Takip edilen uzman no 4 
 
Hedef kitlemizin takip ettiği elementleri madde madde ayırmamızın sebebi bu ilgi alanlarını 

takip eden insanları hedefleyerek hedef kitlemizi yakalamak. Gelinen aşamada elinizde 25 
adet farklı ilgi alanı var ise bu alanlardan her biri aslında test edilecek ve elde edilen veriye 
göre sonraki aşaması belirlenecek birer donedir. Bunların hepsini ilerleyen bölümlerde 
açıklayacağız.  
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Elinizde yaklaşık olarak 25-35 arası madde oluştuktan sonra bu maddelerin Facebook 

üzerinde gerçekten bir kitle olarak tanınıp tanınmadığını test etmelisiniz, çünkü; bir kitap, dergi, 
uzman ya da bir sayfanın Facebook üzerinde kitle olabilmesi için belli sayıda takipçi ve/veya 
beğeniye ulaşmış olması gerekiyor. 
 

Facebook üzerinden bu kitle denemesini ‘Hedef Kitle İstatistikleri’ bölümündeki ‘İlgi Alanları’ 
satırına belirlediğiniz maddeleri girerek yapabilirsiniz. Eğer belirlediğiniz dergi veya kitap orada 
seçimi yapılabilecek bir şekilde beliriyorsa tebrikler, potansiyel bir müşteri kitlesi buldunuz! Ayrı 
ayrı bu maddeleri girdikten sonra listemizden Facebook tarafından kitle olarak tanınmayan 
maddeleri siliyoruz. Elimizde 25 maddeden 20 tanesinin kaldığını hayal edelim. Peki bu 20 
farklı potansiyel hedef kitle ile ne yapacağız? 

 
Reklam vermek için heyecanlı olduğunuzu biliyorum fakat öncelikle belirlediğimiz bu 

maddeleri takip eden kitlelerin özgünlük durumuna bakmalıyız. Çünkü iki maddenin kitlesi de 
%100 benzer insanları içeriyor ise o maddeye fazladan bütçe ayırmak para kaybından başka 
bir şey olmayacaktır. Bunu yapmak için yine ‘Hedef Kitle İstatistikleri’ bölümünde tek tek 
kaydettiğimiz maddelerimizi birbirleri ile tek tek karşılaştırıyoruz. Eğer bu maddeler %80’den 
daha fazla ortak takipçi içeriyorsa bu maddelerden birini eleyebilirsiniz. %80 ve üzeri çakışma 
çok nadir karşılaşılan bir durumdur, fakat öncesinde bakmak reklam bütçenizi doğru kullanmak 
adına faydalı olacaktır. 

 
 

Adım adım hedef kitleyi ‘Reklam Setlerine’ dönüştürme 
 

Gelinen son aşamada elimizde birbirinden özgün 15 adet potansiyel müşteri kitlesi kaldı. 
Şimdi bunları Facebook reklamlarında nasıl kullanacağımızı resimlerle inceleyelim. 

 
1. Adım 

 
Facebook Business panalinde Ads Manager’ı seçtiğinizde aşağıdaki sayfayla 

karşılaşacaksınız. Bu bölümde Conversion(Dönüşüm) reklam kampanyasını seçiniz. 
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2. Adım 
 

 
 

Burada gördüğünüz gibi Dönüşüm olayımızı ‘Alışveriş’ olarak seçiyoruz. Sizde henüz hiç 
olay verisi olmadığı için yanındaki daire yeşil değil kırmızı olarak gözükecektir. 

 
 

  
 

3. Adım 
 

İşte asıl hedef kitlemizi kullanacağımız bölüme geldik. Burada hazırladığınız potansiyel 
müşteri profiline göre bir düzenleme yapmalısınız. Potansiyel hedef kitleniz nerede yaşıyor 
(şehir,ülke), hangi yaş aralığındalar, cinsiyet ağırlığı var mı? Bunları doldurduktan sonra daha 
önce madde madde hazırlamış olduğunuz hedef kitlelerden sadece bir maddeyi ‘Detailed 
Targeting’ bölümüne yazıyoruz. Yukarıdaki resimde de gördüğünüz gibi yandaki panel 
hedeflediğiniz kitledeki toplam kullanıcı sayısını söylüyor. Daha iyi sonuçlar almanız için 
hedeflediğiniz kitleyi 1 milyon ile 2.5 milyon arasında tutabilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra 
aşağıdaki işaretli olan kutucuğun işaretini kaldırarak diğer aşamaya geçelim. 
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Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdığınızda gördüğünüz seçenek ise reklamınızın Facebook, 
Instagram veya Messenger’daki hangi bölümlerde gösterileceği ile ilgili. Pixelinizde yeteri 
kadar veriniz olduğunda bunu Facebook algoritması’na bırakmak en mantıklısı fakat bu 
aşamada ‘Reklam Alanlarını Düzenle’ seçeneğine tıklayarak sadece telefonda gösterilmesini 
istediğimiz seçeneği işaretliyoruz. 
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4. Adım 

 
Bir sonraki bölüm ise reklam optimasyonunun neye göre yapılması gerektiğini 
seçmenizi sağlayan bir panel ve reklam bütçenizi seçeceğiniz bölümden oluşuyor. 
Ayrıca burada reklamınızın ne zaman yayına girmesini istediğinizi de seçebilirsiniz. Biz 
dönüşüm optimasyonu istediğimiz için bunu o şekilde bırakacağız fakat siz yan tarafta 
günlük tahmini satışı 0 olarak görüyor iseniz bu optimasyonu ‘Yönlendirme sayfası 
görüntülemeleri’ olarak seçebilirsiniz. Bu sayede Facebook algoritması size en hızlı ve 
ucuza müşteri getirmek için çalışacaktır. Günlük bütçemizi ise kendi bütçenize bağlı 
olarak girebilirsiniz fakat biz bu rehberde günlük 5 dolar üzerinden analiz yapacağız. 

Güncelleme dolayısı ile bütçeyi girdiğiniz yer biraz daha yukarıda kalıyor. Onu da 
aşağıdaki fotoğraflardan görebilirsiniz. 
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5. Adım 
 

  
Şimdi ise sıra reklam kopyamızı ve görselimizi yükleyeceğimiz yere geldi. Burada 

reklamınızı yayınlamak istediğiniz Facebook sayfanızı ve eğer hesabınıza bağlı bir Instagram 
hesabınız var ise onu da seçerek alttaki reklam görünümü seçeneği ile devam ediyoruz.  

 
6. Adım 

 
 
Bu adımda video veya fotoğrafımızı yükledikten sonra reklam metnimizi yazıyoruz. Reklam 

metninin hedef kitlenizin korkularına ve sorunlarına parmak basması gerektiği ve ürününüzün 
bir çözüm olarak karşılarında olduğunu unutmayın. Daha sonrasında ise insanların reklamınıza 
tıkladığında hangi sayfaya göndermek istiyorsanız o sayfanın URL’sini kopyala yapıştır yapın. 
Eğer belirli bir ürün satacak iseniz, trafiğin doğrudan ürün sayfasına gittiğinden emin olun. 
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7. Adım 

 
 

Bu adımda ise bu reklam kampanyası ile hangi pixel’i beslemek istediğinizi seçiyorsunuz. 
Sayfanızda pixeliniz kurulu olduğu için otomatik olarak seçebilirsiniz. Ardından ‘Confirm’ 
seçeneğine tıklayarak reklamınızı yayına alabilirsiniz. Facebook algoritması tüm reklamları 
yayınlanmadan önce inceliyor, bu sebeple reklamınızın yayına alınması 12 saate kadar alabilir. 
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8. Adım 
 

Peki ya diğer hedef kitleler için tüm bu işlemleri sıfırdan mı yapacağız diye düşünüyor 
olabilirsiniz. Elbette hayır, her birini kurmak yaklaşık 15 er saniye sürecek. Şimdi 
yayınladığımız reklamı görmek için Ads manager panaline gidelim. Daha sonra güncel reklam 
kampanyasının üzerine tıklayarak görseldeki gibi içerisindeki Reklam setlerimizi 
görüntüleyelim. 

 
 

Burada az önce oluşturduğumuz reklam set’imize tıklayarak ‘Çoğalt’ seçeneğine tıklayalım. 
Aşağıdan elimizdeki hedef kitlelerin sayısına göre çoğaltmak istediğimiz sayıyı seçiyoruz. 
Tavsiyem burada bütçenizi de dikkate alarak bu alanı girin. Tüm hedef kitleleri aynı anda test 
etmek zorunda değilsiniz, kendi bütçenize göre zamana yayabilirsiniz. 

 

 
9. Adım 

 
Şimdi elimizde 11 adet hepsi birbirinin aynı olan Reklam Seti var. Bu reklam setlerinin 

her birine tek tek editleyerek aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi sadece interest kısmını  
 
 
elinizdeki bir hedef kitle ile yazarak tüm Reklam Setlerini editleyin. Sonuçta elinizde her biri 
farklı bir hedef kitleye gösterilecek olan 11 adet Reklam Setimiz olmuş oldu. Reklam verme 
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adımlarımız burada sonlanıyor olsa da asıl yapmamız gerekenler ve data kısmı buradan sonra 
başlıyor. 
 
 

Reklam Performası Takibi 
 

Reklam Setlerimizin Facebook tarafından yaklaşık olarak 12 saat içerisinde onaylandığını 
daha önce belirtmiştik. Bunun ardından reklamlarımız hedef kitlenize gösterilmeye başlanmış 
olacak. Peki reklamlarımız aktif olduktan sonra performans grafiğini nasıl takip edeceğiz. En iyi 
şekilde data analizi yapabilmek adına bir takım sayısal verileri çok iyi bilmemiz gerekiyor.  
 

Sayısal verileri iyi anlamak için bir örnek üzerinden gideceğiz: 
 

Ürün maliyetimizin (reklam maliyeti hariç) 30 TL olduğunu düşünelim. Satış fiyatımızı ise 50 
TL olarak alalım. Bu üründen elde ettiğimiz net kar (50-30 = 20) 20 TL’dir. Nu verilere bakarak 
üç günlük reklam ve hedef kitle testimizin sonunda eğer Reklam SET’i başı ROAS 2.5’in altına 
düşerse (50/20 = 2.5) bu reklam kampanyamızın karlı olmadığı anlamına gelmektedir. Elbette 
bunun sebebi olabilecek çeşitli faktörler vardır ve farklı çözümler gerektirmektedir. Bu faktör ve 
çözümlere bu üç günlük testte her gün yapmanız gereken müdahaleleri anlattıktan sonra 
geleceğiz. 
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1. Reklam kampanyası başladıktan 24 saat sonrası 

 
İlk analizimizi yapabilmek için 24 saat boyunca Reklam set’lerimizin hedef kitlelerimize 

gösteriliyor olması gerekiyor. Bu sürenin sonunda hiçbir şekilde link tıklaması almamış olan Ad 
set’lerimizi kapatıyoruz. Eğer ilk başta bütöenizden dolayı yedeğe bıraktığınız bir hedef kitle 
var ise bir ad setinize ‘Duplicate’ ederek yedeklediğiniz bu hedef kitleleri de fazla bütçe 
harcamadan test edebilirsiniz. 
 

2. Reklam kampanyası başladıktan 48 saat sonrası 
 
 

48 saat geçtikten sonra Ad Set’lerinizde aramanız gereken veri Add To Cart. Hedef 
kitlelerinizin içerisinde 48 saatte hiç sepete eklenme olmayanları kapatabilirsiniz. Bu 
kapatmalar demek değildir ki seçtiğiniz hedef kitle ile ürününüz uyuşmuyor. Fakat elinizdeki 
reklam kopyası ve görselleriniz bu hedef kitle ile uyuşmamış olabilir. Farklı bir reklam 
kampanyasında yine aynı kitleyesi test edebilirsiniz, fakat bu kampanya da bu hedef kitle ile 
devam etmeniz sizi zarara uğratacaktır. 
 

3. Reklam kampanyası başladıktan 72 saat sonrası 
 

Kampanyamızın başarılı olup olmayacağını göreceğimiz verilerimiz 72 saat sonra elimize 
geçmiş oluyor. 72 saat geçtikten sonra bakmamız gereken veri ise ‘Purchase’. Eğer toplamda 
2 veya daha fazla satış gerçekleştirmiş iseniz başarılı bir doğru ürün, doğru kitle, doğru teklif,  

 
 

doğru zamanlama 4’lüsü yakalamış olabilirsiniz. Fakat buna karar vermeden önce başta 
hesaplamış olduğumuz ROAS değerine tekrar bakmalısınız. Eğer elde ettiğiniz kar değeri  
 
reklam giderlerinizin altında kalıyor ise bu kampanya uzun vadede yine karlı olmayacaktır. 
Ancak hem 2 veya daha fazla satış yapmış hem de ROAS değeriniz olması gerekenden 
yüksek ise tebrikler, artık scale aşamasına geçebilirsiniz. 
 
 

4. Nasıl Scale yapılır 
 

Başarılı gözüken Reklam Set’lerinizi yeniden Duplicate yaptıktan sonra her gün budget 
değerini iki katına çıkartmak sureti ile reklam bütçesini arttırmaya devam edin. Haftalık 50 
satışa ulaştığınızda Facebook optimize olarak reklam giderlerinizin iyice azaltmasına ve 
kampanyanızın daha da başarılı olmasını sağlayacaktır. 

 
 

 
Bu verilere göre kampanyam başarılı gitmiyor ne yapmalıyım? 

 
Kampanyanızın başalı olması için 4 unsur olmalıdır. Doğru ürün, doğru kitle, doğru 

zaman, doğru teklif. Bu 4 unsurdan bir veya daha fazlası olmadığı zaman ise kampanya 
başarısız olmaktadır. O sebeple kampanyanızın sonuçları iyi değilse bu 4 unsuru değişimler ile 
test ederek kampanyanızın gidişatını değiştirebilirsiniz.. 
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B. Veri Kullanmadan Etkileşim Reklamları 
 

Etkileşim reklamları Facebook’taki en ucuz reklam çeşididir. Ürününüze dair hedef kitlenin 
nabzını ölçmenin en ucuz yoludur. Fakat Facebook’un yeni algoritması ile satış getirmediği için 
stratejik olarak kullanılması gerekmektedir. 
 

Ne Zaman ve Nasıl Kullanılır 
 
  Etkileşim reklamları marka veya ürününüzün müşteri kitlesi önündeki bilinirliği ve sosyal 

kanıt oluşturulmasında çok önemlidir. Çünkü genel olarak insanlar başkaları tarafından 
beğenilmiş ve ilgi gösterilmiş şeylere daha kolay meyillidirler. Bu sebeple etkileşim reklamları 
uzun vadede marka ve ürününüzün piyasada güzel bir pozisyon almasında önemlidir.  
 

  Etkileşim reklamlarının diğer büyük avantajı ise daha az bütçe ile sosyal nabız 
tutulabilmesi dir. Eğer ürününüzün görseli veya reklam metni konusunda çok fazla seçenek 
arasında kalıyor ve hepsini test etmek istiyor iseniz, bütçenize göre en uygun olacak olan 
etkileşim reklamları ile hangi reklam görsel/reklam metni kombinasyonunun en iyi olduğunu 
test edebilirsiniz.  
 

  
 
 
 
 Etkileşim reklamlarının son avantajı ise hedef kitlenizi değer merdivenine taşımaktır. Eğer 

uzun vadede bir müşteri dönüşümü bekliyor ve bunun için geri hedeflemelerle müşterilerinizi 
değerlendirmek istiyor iseniz etkileşim reklamları tam aradığınız kampanya türü olabilir. 
 

Kampanya Detayları Oluşturma 
 
  Etkileşim reklamları da aynı dönüşüm reklamları gibi hazırlanmaktadır. Genel mantalitesi 

olarak data satın almayı hedeflediği için reklam performansını bütçenize göre belirleyebilirsiniz. 
 
 

C. Veri Kullanmadan Site Trafiği Reklamları 
 

Trafik reklamları, sitenizin müşteri önündeki performansını ölçmek, site içi materyallerinin 
çalışma performansını denetlemek için sitenize trafik çekmek için kullanılmaktadır. Facebook, 
reklamlarınızı en çok link tıklaması almak için optimize edecektir. Trafik reklamları sayesinde 
hedef kitlenizin en çok hangi sayfanıza ilgi gösterdiğini test edebilir ve hangi ürünlerinizin doğal 
olarak müşterinin dikkatini çektiğini görebilirsiniz. Elde ettiğiniz daha daha sonra çıkacağınız 
dönüşüm reklamlarında çok etkili olacaktır. 
 

Kampanya Detayları Oluşturma 
 

  Trafik reklamları da aynı dönüşüm reklamları gibi hazırlanmaktadır. Verilerinizi ise hem 
bütçenize göre hem de belirli bir demografik değer kazandırma ölçüsüne göre 
değerlendirebilirsiniz. 
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Veri Kullanarak Reklam Verme 
 

 
 

Veri kullanarak verdiğimiz reklamlar otomatik olarak optimize başladığı için performansı çok 
yüksek reklamlardır. Temel mantalitesi olarak işin büyük kısmını Facebook algoritmasına 
bıraktığımız bu reklam türünden faydalanmak için Facebook’un belirlediği minimum verilere 
sahip olmalıyız. Elimizde veri bulunmasının diğer büyük bir avantajı ise elimizde bilgileri olan 
kullanıcıları tekrar hedefleyerek almaya karar verdiklerinde rakiplerimizin önüne geçme 
yönünden markanıza büyük fayda sağlamaktadırlar. 
 
Dönüşüm Reklamı için Minimum veri gereksinimi: Haftalık 50 Benzersiz Satış 
 
 
 
 
 

A. Veri Kullanarak Dönüşüm Reklamları Verme 
 

Pixelimizdeki verimiz olduğunda reklamlarımızı Facebook algoritmasına emanet etmek 
daha başarılı bir reklam performansı elde etmek için önemlidir. Her ne kadar Retargeting 
(Tekrar hedefleme) ve Lookalike (Benzer hedef kitle) veri kullanımı açısından çok önemli olsa 
da eğer 50 veya daha fazla haftalık benzersiz satışınız var ise herhangi bir spesifik hedef kitle 
girmeden sadece yaş aralığı girerek reklamlarınıza çıkabilir ve işin hedefleme kısmını 
Facebook algoritmasına bırakabilirsiniz. Bu reklam için izlemeniz gereken adımlar hedefleme 
kısmı haricinde A.1.1 bölümü ile tamamen aynıdır. Aynı adımları izleyerek reklamınızı 
yayınlayabilirsiniz.  
 

Veri Analizi Nasıl Yapılmalı 
 

Herhangi bir hedef kitle girmeden başarı performansını nasıl ölçeceğinizi veya neye göre 
reklam bütçenizi arttıracağınız aklınıza takılmış olabilir. Facebook algoritmasına bıraktığımız 
bu reklamlarımızda performansı kontrol edeceğimiz metriğimiz reklam içi demografik kırılmalar 
olacaktır. Örneğin reklamınızda belirli bir yaş grubu veya cinsiyetten çok fazla veri alıyorsanız 
Reklam Setinizi çoğaltarak sadece o yaş ve cinsiyet üzerine bir reklam daha vererek reklam 
performansınızı artırabilirsiniz. Ayrıca belirli bir süre sonra Facebook size hangi tür 
müşterilerden daha çok talep olduğunun verisi verecektir, daha sonra bu müşteriler üzerine 
yeni bir Ad Set hazırlayarak reklam verebilir ve yine yukarıda bahsettiğimiz reklam bütçesi 
arttırma taktiğini kullanarak kampanyanızı destekleyebilirsiniz.  
 
 
 

A.1 Retargeting Reklamları 
 

Retargeting dönüşüm reklamları içerisinde en yüksek ROAS’a sahip reklam türüdür. Çünkü 
zaten sizinle etkileşime geçmiş olan potansiyel müşterinizin önüne öncekinden daha avantajlı 
bir teklifle çıkıyor olmanız müşterinizin mağazanızdan daha kolay ürün satın alması ile  
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sonuçlanmaktadır. Retargeting’de dikkat etmeniz gereken verilerden en büyüğü ise hangi kitle 
üzerine tekrar hedefleme yaptığınızdır. Örneğin eğer kampanyanız belirli bir ürünü sepete  

 
 
 

 
eklemiş fakat daha sonra terk etmiş olan kullanıcıları hedefliyor ise, o kampanyanın hedef 
kitlesinden ürünü satın almış olan müşterileri çıkarmalısınız. Çünkü Facebook bu reklamda 
ürünü sepete eklemiş olan müşterileri hedefleyeceğinden ürünü satın almış olan müşterilere de 
reklamınızı göstererek reklam bütçenizi boşa harcayacaktır.  
 

Retargeting İçin Nasıl Hedef Kitle Oluşturulur? 
 
Retargetin için öncelikle hedef kitlenizin kriterlerini özel olarak oluşturmalısınız. Bunu kitleyi 

oluşturmak için Business Facebook > Tüm Araçlar > Hedef Kitleler > Varlık Kütüphanesi > 
Özel Hedef Kitle Oluştur yolunu izlemelisiniz.  

 

 

 

Özel hedef kitle oluştur seçeneğini seçtikten sonra karşınıza gelen seçenekler ise nasıl bir 
kitleye tekrar reklam göstermek istediğinizi seçmenizi sağlamaktadır. 
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    Burada eğer dönüşüm reklamlarınızın için bir Retargeting stratejisi uyguluyor iseniz, 
ürününüze ilgi duymuş fakat henüz ürünlerinizi satın almamış müşterileri hedeflemelisiniz. 
Bunu ise ürün sayfanızı görüntülemiş müşterileri hedefleyerek yapabilirsiniz. Ancak ürünü 
görüntülemiş müşterilerden ürünü satın almış olanlar da olduğu için bunları ayırmalısınız. Bunu 
da reklamımı ‘ürünsayfam.com’ a gelenlere göster fakat ‘siparişonaylandı.com’ sayfasını gören 
müşterilerimi hariç tut seçeniği girerek önleyebilirsiniz. Bu sadece Facebook reklamlarınızı 
sadece ürüne ilgi duymuş fakat henüz satın almamış müşterilere gösterecektir. 

A.2 Lookalike Reklamları 
 
Lookalike benzer hedef kitle demektir. Yani Facebook’a şu ana kadar olan müşteri bilgilerinizi 
verip o müşteriler ile özellikleri %1 ila %10 arasında benzer olan müşterileri bulmasını 
söylüyorsunuz. Bu sayede yeni hedef kitleleri test etmek yerine zaten elinizde olan müşteri 
demografikleri ile ürününüzü %99 a kadar alma potansiyeline sahip müşterileri reklamınız ile 
buluşturuyorsunuz. Bunu yapmak için de Business Facebook > Tüm Araçlar > Hedef Kitleler > 
Varlık Kütüphanesi > Benzer Hedef Kitle Oluştur yolunu izlemelisiniz.  
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Bu reklam türünde ise verilerini test edeceğiniz şey, belirli yüzde benzerliklerinde olan 
kullanıcılar olmalıdır. Bunu yapmak için de hedef kitlelerinizi %1, %2, %3 şeklinde Ad Setlere 
ayırarak reklam performansınızı test edebilirsiniz. Bazen en iyi performansı daha büyük 
kitlelerde alabileceğinizi unutmayın.  

Lookalike reklamları Facebook algoritmasını sonuna kadar kullanacağınız ve Facebook’un 
size sizin mağazanızdan ürün almaya %99’a kadar müsait kullanıcılar getirmeye çalışacağı 
reklam türüdür. Bundan dolayı bu reklam kampanyasına başlamadan önce Pixel’inizin yeteri 
kadar veriye sahip olduğundan emin olmalısınız. Ne kadar çok sipariş verisi ile bu reklamı 
verirseniz geri dönüşleri ve algoritma hassasiyeti o kadar düzgün olacaktır. 
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REHBERİ UYGULAMALI 
OLARAK TAKİP EDİN 

 
 
 

 

Aşağıdaki video linki sayesinde yukarıdaki test taktiğini uygulamalı olarak izleyebilirsiniz. 
Soru ve görüşleriniz için yine Instagram adresim aşağıdadır. 
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https://youtu.be/RiAA9UiVljU
https://www.instagram.com/gurkanzone/

