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Google Analytics

Bizim saytımızın onlayn performansını ölçmək üçün ən ideal alətləri bizə 
google analytics təqdim edir:

● Saytımıza neçə insan ziyarət edir ? 
● İzləyicilərimiz saytımıza hardan gəlirlər ?  FB, google və s. 
● Saytınızın ən çox izlənən səhifəsi və ya oxunan xəbəri hansıdır ?

Yuxarda qeyd olunan suallara cavab tapılmasında, eləcə də bizim 
auditoriyamız barədə daha aydın təsəvür yaratmaq üçün google analytics 
platformasının imkanları genişdir



Google analytics 

Google analytics hesabını 
yaratmaq üçün
https://google.com/analyti
cs linkinə keçid edirsiniz  

Addım 1 

Start for free hissəyə 
click edirsiniz. 
Google-da hesabınız 
varsa ondan istifadə edə 
bilərsiniz, yoxdursa, 
yenisini yaradın 

https://google.com/analytics
https://google.com/analytics


Google analytics hesabın yaradılması 

 Account 
name Measure Saytın adı Create

Ad daxil edirik Web, Apps və 
ya hər ikisi

Sayt adı və 
URL-i qeyd edin

Şərtlərlə 
razıyam və yarat

01 02 03 04



Tracking cod-un 
saytınızda 
yerləşdirilməsi 

Addım 2

Saytınızdakı məlumatların 
toplanması üçün mütləq 
googl-un təqdim etdiyi 
tracking kod-u saytınıza 
yerləşdirməlisiniz. Bu kod Siz 
hesab yaratdıqdan dərhal 
sonra verilir. 



Google 
analytics 

Google analytics-də əsasən 
bizə lazım olan hissə soldakı 
menyuda  yerləşir:  
Auidence,Acquistion, 
Behaviour 



Əsas səhifə 

   Home - əsas səhifədə sizin 
track etdiyiniz və ya izlədiyiniz 
səhifənin ümumi məlumatları 
yer alır. Users – son tarix ərzində 
neçə adam səhifəyə daxil 
olub,hazırda səhifəmizdə neçə 
adam var, səhifənin trafik 
məlumatları, hansı 
mənbələrdən səhifəmizə daxil 
olublar, hansı ölkədən 
səhifəmizə istifadəçilər daxil 
olub. Bir sözlə bütün ümumi 
məlumatlar ana səhifədə yer 
alır və gündəlik olaraq burdan 
da məlumat almaq olar.



Customization 

   Customization – Dashboard, 
Custom reports, Saved reports, 
Custom alerts. Bu bölmədən 
ehtiyacınıza uyğun dashboard 
yarada bilirsiniz və görmək 
istədiyiniz və ya istəmdəyiniz 
istiqamətlər üzrə müəyyən 
limitlər qoya bilirsiniz. Bu hissə 
daha çox peşəkar istifadəçilər 
üçün faydalıdır.   



Real time 

    Real time – hazırda nə baş 
verir saytımızda onları göstərir. 
Neçə nəfər, hansı ölkədən daxil 
olublar, desktop komputerdən 
və smart phone-dan daxil olub 
və s. Kimi detallı məlumatlar 
real time bölməsində yer alır. 
Bir sözlə, cari olaraq saytımızda 
kimlər varsa onların hamısını 
real time rejimində görmək 
olur. Xüsusilə xəbər saytları 
üçün real time rejimi maraqlı 
ola bilər və onlar hansı saatda 
hansı xəbəri dərc etməklə bağlı 
daha düzgün qərar verə bilərlər. 



Auidence 

    Audience – bu bölmədə biz 
səhifəmizi ziyarət etmiş bütün 
şəxslər haqqında məlumat əldə 
edə bilirik. Onlar bizim 
səhifəmizi necə gəliblər, hardan 
gəliblər, onların demoqrafik 
göstəriciləri, maraqları və s. 
kimi bütün məlumatları bu 
bölmədən almaq mümkündür. 



Acquisition

    Acquisition – bu bölmədə biz 
səhifəmizi ziyarət etmiş bütün 
istifadəçilərin hardan saytımızı 
gəlmələri, bizi necə tapmları 
barədə daha ətraflı məlumatlar 
əldə edə bilirik. 



Behaviour 

    Behaviour – bu bölmə 
səhifəmizə ziyarət etmiş 
istifadəçilərin davranışlarını 
ölçməyə imkan veririr. Hansı 
səhifədə nə qədər vaxt 
keçiriblər, yaratdığımız 
kontentin effektiv 
olub-olmaması kimi məsələləri 
ölçməyə imkan veririr. Məsələn, 
saytımızda ən çox oxunan xəbəri 
öyrənməklə gələcəkdə 
mövzunun istiqamətlərini də 
müəyyənləşdiməyə kömək edə 
bilər. 



Conversion 

    Conversion – daha çox satışa 
yönəlik məqsədlər üçündür. 
Tutaq ki, sizin mağazanız var və 
hansısa xidmət satırsınız, bu 
zaman bu bölmədə məqsədlər 
müəyyənləşdirərək istifadəçilər 
barədə daha geniş məlumatlar 
toplaya bilərsiniz. Bir sözlə bu 
bölmə rəqəmsal bizneslə 
məşğul olan insanlara tövsiyə 
olunur. 



Page view

Bounce rate

New users 

Users 
İstifadəçilərin 
sayı 

Sessions 
İstifadəçinin 
səhifənizdə aktiv 
qalma müddəti

Saytdakı 
səhifələrə 

baxılma sayı

Yeni 
istifadəçilərin 
sayı 

Ortalama hər 
sessiyada neçə nəfər 

səhifəyə baxıb

Page/session

Səhifədə 
faydalılıq əmsalı



Facebook 
insights



Facebook

FB üzərindən auditoriyamız 
barədə daha ətraflı məlumat 
əldə etmək üçün insights 
bölməsinə keçid etmək 
lazımdır. Bunun üçün sizin 
səhifəniz olmalıdır. 



FB menyu 

Overview hissədə demək 
olar ki, bizə lazım olan əksər 
məlumatlar var. Həmçinin 
sağ menyuda hər bir verilən 
bölməyə click edərək daha 
dərindən məlumat toplamaq 
mümkündür. Bu hissə 
səhifədəki məlumatların 
xülasəsi kimi qəbul etmək 
olar. 



Followers

Səhifənizi izləyənlərin 
ümumi sayı, onların 
günlük artma və ya 
azalma dinamikası, nə 
qədər organic, nə qədər 
pulsuz olması barədə 
məlumatlar toplaya 
bilərsiniz. 



Likes 

Bu bölmədə səhifəmizdə 
olan ümumi bəyənilmə 
sayı, eləcə də onların 
azalma və artım 
dinamikasını görmək 
mümkündür. 



Reach  

Sizin paylaşdığınız 
postların görünmə sayını 
və istifadəçilərə çatma 
sayını göstərir. 



Posts  

Paylaşılmış postların 
siyahısı yer alır və hər 
birinin üzərində click 
etməklə yaratdığımız 
content-in performansını 
ölçə bilirik



People   

Bu bölmədə səhifəni 
izləyənlərin cinsi, hansı 
ölkədən olmaları, dil və s. 
məlumatlar yer alır. 


