
Szymon Klimaszewski hipertansiyonu olduğunu öğrendiğinde bu hastalığını kontrol 
altında tutmak için hem verimli, hem akıllı, hem de avucunda tutabileceği bir yol  
bulmak istedi.

Hipertansiyonunu kontrol altında tutmak için kan basıncını ve diğer temel göstergeleri 
takip etmek üzere daha kolay bir yola ihtiyacı vardı ve başkalarının da bunu yapmak 
isteyebileceğini düşündü. Uykusuzluğu ve kod yazma becerileri işine yaradı ve gecenin 
geç saatlerinde çalışarak bir uygulama geliştirmeye başladı.

Klimaszewski, kan basıncı ölçümlerini çoğu kişinin yaptığı gibi Notebook bilgisayarda 
veya e-tabloda saklamaktan daha iyi bir yol olmalı diye düşündü. Bu sorunu çözmek 
için “Blood Pressure” Android uygulamasını oluşturdu. Uygulama, kullanıcıların 
hipertansiyona ilişkin sorunlarını etkileşimli grafiklerle kolayca takip etmelerine, 
düzenlemelerine, tanımlamalarına, filtre uygulamalarına ve görüntülemelerine olanak 
tanıyor. Kullanıcılar verileri elektronik yolla doğrudan doktorlarına bile gönderebiliyor.

Android'e katılma
Klimaszewski uygulamanın olağanüstü derecede kolay kullanılabilir olmasını istedi 
çünkü kullanıcıların çoğu yaşlı ve birçoğu teknoloji konusunda başkaları kadar usta 
değil. Uygulamanın ücretsiz olmasını da istedi ancak bununla beraber “Blood Pressure” 
uygulamasını oluştururken geçirdiği uykusuz geceler için biraz gelir elde ederek 
ödüllendirilmeye de hayır diyemezdi.

İlk önce, uygulamayı iOS için mi Android için mi geliştireceğine karar vermeliydi. 
Klimaszewski, en hızla gelişen mobil pazar olması ve Android'de gelecek olduğunu 
açıkça görmesi nedeniyle Android'i seçti.

Oluşturduğu uygulamadan para kazanmak amacıyla Google'ın uygulama geliştiricilerine 
yönelik gelir elde etme ve uygulamalarının reklamını yapma platformuna, yani AdMob'a 
yöneldi. Klimaszewski, “Blood Pressure” uygulaması en başta, banner reklamları 
bulunan ücretsiz bir uygulama olarak tasarlanmıştı. AdMob, birçok seçenek arasından 
en güvenilir, istikrarlı ve en çok kâr getiren platform gibi gözüküyordu ve tüm bunların 
doğru olduğu ortaya çıktı,” diye konuştu.
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Her şey kAlp için: SAğlıklı kAlmA, 
inSAnlArA yArdım etme, gelir elde etme

kimlerden söz ediyoruz?
• Szymon Klimaszewski

• Polonya

Hedefler:
•  Kullanıcıların hipertansiyonu izlemesine  

ve yönetmesine yardımcı olmak

•  Bir hobiyi kariyere dönüştürmek

•  Kullanıcı deneyimine sekte vurmadan  
gelir elde etmek

•  Kullanıcı deneyimini sürekli olarak 
iyileştirmek

yaklaşım:
•  “Blood Pressure” ve başka sağlığa yönelik 

uygulamalar oluşturuldu

•  Uygulamada araya girmeyen banner 
reklamlar gösterildi

•  Kullanıcı deneyiminin sürekli iyileştirilmesi 
için Google Analytics kullanıldı

Sonuçlar:
•  Ayda 700-850 ABD Doları kazanıldı

•  AdMob ile %99'luk doluluk oranları  
elde edildi

• eBGBM 1 $ civarında kalıyor

• TO'lar %2 civarında seyrediyor

ÖZet

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=en
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Büyük doluluk oranları, harika sonuçlar
İçgüdüsü doğru çıkmıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana AdMob kullanarak elde edilen 
ortalama doluluk oranı %99'dan fazla. Bin gösterim başına maliyet (eBGBM) 1 $ 
civarında seyrederken tıklama oranları yaklaşık %2 civarında kalıyor. İstikrarlı ve tahmin 
edilebilir gelir, bir uygulama için sürdürülebilir bir iş modeli planlama ve tasarlama 
konusunda büyük bir yardımcıdır ve AdMob, Klimaszewski'nin bunu elde etmesini 
sağladı.

AdMob'dan ayda 700-850 ABD Doları kazanıyor ve bu, yaşadığı ülke olan Polonya için 
hatırı sayılır bir miktar. Uygulama geliştiriciliği, hâlâ tam zamanlı işi değil ancak yakın 
gelecekte öyle olmasını umuyor ve doğru yolda olduğundan emin.

Klimaszewski ayrıca iki Android uygulaması daha geliştirdi: ”Diabetes – Glucose Diary” 
ve “Leg Workout”. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek, hipertansiyon sorunu olan başka 
kişilerin uygulamalarında nasıl gezindiğini anlamak ve bu kullanıcıların deneyimlerini 
sürekli olarak iyileştirebilmek için Google Analytics kullanmaya başladı. 

“Leg Workout” ve “Blood Pressure” uygulamalarının en yeni sürümlerinde kullanılmakta 
olan geçiş reklamlarını da geçtiğimiz günlerde denemeye başladı. Örneğin “Leg Workout” 
uygulamasında geçiş reklamlarının mümkün olduğunca araya girmemesini sağlamak 
için bu reklamları, kullanıcı tüm egzersizleri tamamladıktan sonra veya duraklat 
düğmesine bastıktan sonra olmak üzere her uygulama oturumunda bir kez gösteriyor. 
“Blood Pressure” uygulamasında, reklamlar her uygulama oturumunda bir kez 
gösteriliyor ve ilk yüklemeden sonraki yedi gün boyunca gösterilmiyor. Sonuç olarak 
Klimaszewski keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlamayı sürdürürken daha fazla gelir 
elde edebiliyor. 

Klimaszewski şöyle diyor: “AdMob'dan elde ettiğim gelir sürekli büyüyor ve kullanıcılar 
araya giren reklamlar nedeniyle rahatsız olmuyor. Bir geliştiriciyi mutlu eden de bu iki 
şeydir. Benim gibi bir geliştiriciyi mutlu eden diğer bir konu da AdMob kullanmanın 
son derece kolay olması. Bakımını sağlamak nerdeyse hiç zaman almıyor.”
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