
Türkiye merkezli bir mobil uygulama geliştirme stüdyosu olan Gram Games, 
neredeyse her ülkede Google Play ve iOS listelerinin üst sıralarına yükseldi. Strateji 
oyunlarından, genel oyunculara veya orta düzey kullanıcılara hitap eden oyunlara 
kadar birçok türde orijinal mobil oyun geliştirdiler. Bağımlılık yapan oyunları 1010, 
şu anda dünyanın en popüler oyunlarından biri ve yalnızca Google Play üzerinden 
5 milyondan fazla kullanıcı bu oyunu yükledi.

İlk 10'a girecek oyunlar yapma tutkusu

Gram Games'in Strateji Sorumlusu ve ortak kurucusu Kaan Karamancı'nın, ilk 
10'a girecek oyunlar oluşturmak gibi bir tutkusu vardı. Bu düzeyde bir başarı 
elde edebilmek için yalnızca en yetenekli kişilerle işbirliği yapması gerektiğini 
biliyordu ve bu kişilerin oyun konusunda deneyimli ve tutkulu olması gerekiyordu. 
Mütevazi bir geçmişi olan yetenekli geliştirici Mehmet Ecevit ile iş birliği yapmaya 
başladı. Ecevit, Türkiye'nin küçük bir şehrinde büyümüş, üniversiteyi bırakmış ve 
kendi kendine kod yazmayı öğrenmişti. Yıllarca başka şirketlerde çalışan ve oyun 
konusunda gerçekten tutkulu olan Karamancı ve Ecevit, kendi oyun geliştirme 
stüdyolarını kurmaya karar verdiler. 2012 yılında bir araya gelen ekip, girişim 
sermayesi yatırımı desteği aldı şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen girişimi olan 
Gram Games'i kurdu. 

Gram Games, eğlence ve yaratıcılığı temel alan güçlü bir şirket kültürüne inanıyor. 
Şirket, yaratıcı fikirlerin özgürce üretebilmesini desteklemek amacıyla ofisini bir 
zamanlar anaokulu sınıfı olan bir yere taşıdı. Böylece ekip için, canlı renklere bezeli 
eğlenceli bir çalışma ortamı oluşturuldu. Ekipteki herkes, gelecekteki oyunlar için 
fikir üretme sürecine katılıyor. Sıradaki adımın ne olacağını tek bir kişi belirlemiyor. 
Dünya çapında bilinen bir marka olmayı hedefleyen Gram Games, işlerinde 
başından beri Google'dan yararlandı. Geliri artırmak için, Google Apps İşletme 
Sürümü'nden Google'ın mobil çözümlerine kadar birçok aracı kullandı.

Global bir kullanıcı tabanı oluşturma

Gram Games başarı elde etmeye başladıktan sonra işlerini büyütmeye hazırdı. 
Merkezleri olan Türkiye'nin dışında büyük dağıtım yapabilmek için Google Play'den 
yararlandılar. Ayrıca, kullanıcıların uygulamalarına gelmeye devam etmesini 
sağlamak amacıyla leaderboard gibi özellikleri hızlı bir şekilde uygulamak için 
Google Play API'yı kullandılar. Gram Games'in Strateji Direktörü ve kurucu ortağı 
Kaan Karamancı, "Belirli bir platforma bağlı değiliz ama Android'de kullanıcıların 
ilgisini çekmenin çok daha kolay olduğunu fark ettik" diyor.

Google, Gram Games'in Mobil Oyun Sektöründe 
Kazanmasına Yardımcı Oluyor
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Gram Games Hakkında

• www.gram.gs

Hedefler
• Dünya genelinde daha fazla kullanıcı 

edinmek
• Geliri artırmak için uygulamalardan para 

kazanmak
• Sadık bir kullanıcı tabanı oluşturmak  

için elde tutma oranını artırmak

Yaklaşım
• Dünya genelinde ulaşılabilir ve ilgi çekici 

orijinal içerik oluşturdular
• Kazanılan kullanıcı sayısını artırmak için 

AdWords'ü kullandılar
• Google Play'i kullanarak uygulamaları  

geniş ölçekte dağıttılar
• Para kazanmak için AdMob'un banner 

reklamlarını ve tam ekran geçiş  
reklamlarını kullandılar

• Google Play özellikleriyle kullanıcı  
katılımını artırdılar

• AdMob'un reklam uyumlulaştırma  
özelliğiyle optimizasyon yaptılar

Sonuçlar
• AdWords'le erişimlerinin ölçeğini büyüterek, 

geniş bir global kitleyle bağlantı kurdular ve 
kullanıcı sayısını 15 milyona çıkardılar

• AdWords ile verimli bir şekilde harcama 
yaparak, ABD'de 1 dolar gibi düşük bir 
ortalama yükleme başına maliyet elde ettiler

• Google'ı kullanarak günde 5000 dolarlık 
kazanç elde ettiler ve böylece Türkiye'nin  
en hızlı büyüyen girişimi haline geldiler

• Yalnızca 4 ayda elde tutma oranını %14'e 
çıkardılar

• Google ürünlerini kullanarak, işi yaklaşık  
7 kat büyüttüler

"Belirli bir platforma bağlı değiliz ama Android'de 
kullanıcıların ilgisini çekmenin çok daha kolay olduğunu 
fark ettik." 

Kaan Karamancı
Gram Games'in Strateji Sorumlusu ve ortak kurucusu

ÖZET



Tüm platformlarda "verimli" bir geliştirme sürecine odaklanan Gram Games, 
dili ve yerelleştirmeyi minimum düzeyde kullanarak dünya çapında bir kitleyle 
bağlantı kurabiliyor. 

Bir dizi oyuna ve işe yaradığı kanıtlanmış bir başarı formülüne sahip olan Gram 
Games, işlerini bir üst seviyeye çıkarma fırsatını gördü. Ancak önce tanınmaları 
gerekiyordu. 

AdWords'le başarıyı artırma

Kullanıcıların ilgisini çeken etkileyici oyunlar oluşturmak Gram Games için zor 
değildi. Yüksek kaliteli oyunlara, listelerde üst konumlara ve etkileyici oyun 
tanıtımlarına sahiptiler. Zor olan, dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcıların 
oyunlarını fark etmesini sağlamaktı. Hızlı bir şekilde büyümek istiyorlardı. 

Geçmişte tanıtım için diğer reklam ağlarını kullanmış ancak çok fazla başarı  
elde edememişlerdi. AdWords'ü denedikten sonra sonuçlar ve erişim karşısında 
oldukça etkilendiler. Kullanıcı sayılarını 15 milyona çıkardılar ve %14 gibi etkileyici 
bir elde tutma oranına ulaştılar. 

AdWords, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakla kalmayıp maliyeti 
düşürmelerini de sağladı. Yalnızca ABD'de, AdWords'ü kullandıklarında yükleme 
başına maliyet 1 dolardı. Bu, sektörde normalde görülenden çok daha düşük bir 
tutardı.

AdMob'la para kazanma

Google'ın çözümleriyle başarıyı yakalayan Gram 
Games, uygulamalarından para kazanmak ve 
popülerliği gelire dönüştürmek için AdMob'u 
kullanmaya karar verdi. 

Kullanıcı deneyimini etkilemek istemeyen Gram 
Games, uygulamalarında premium modeli kullandı 
ancak bu modelle çok fazla başarı elde edemedi. 
Uygulama içi reklamlara geçmeye karar verdiler 
ve oyun oynanırken AdMob banner reklamları, 
turlar arasında ise tam ekranlı geçiş reklamları 
gösterdiler. 

Sonuçlar etkileyiciydi: Bir günde 5000 dolar kazanç 
elde ettiler ve Gram Games'in 7 kat büyümesine 
yardımcı oldular. 

Google: yalnızca bir sağlayıcı değil, iş ortağı

Gram Games, Türkiye'nin en hızlı büyüyen girişimi olarak başarılarındaki 
katkısından dolayı Google'a teşekkür ediyor. Karamancı şöyle diyor: "Google'ı uzun 
vadeli bir iş ortağı olarak görüyoruz. [Google'daki] ekiplerle görüşmelerimiz oldu 
ve bize gerçekten yardımcı olup desteklerini sundular. Bu düzeyde bir yaklaşımın 
olması gerçekten önemli." 

Gram Games, oyunların geleceğinin mobil ortamda yattığına inanıyor. Büyüdükçe, 
giyilebilir cihazlar için oyun geliştirmenin ve bu oyunlardan para kazanmanın yanı 
sıra oyunlardaki yeni sosyal trendleri keşfetmek için Google'la çalışmaya devam 
etmekten mutluluk duyacaklarını belirtiyorlar. 
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Gram Games'in bağımlılık 
yapan oyunu 1010, şu 
anda dünyanın en popüler 
oyunlarından biri ve yalnızca 
Google Play üzerinden  
5 milyondan fazla kullanıcı  
bu oyunu yükledi.

AdMob, dünya çapında 650.000'den 
fazla uygulamanın güvendiği lider 
mobil reklamcılık platformudur. 
Zengin reklam biçimleri, reklam 
uyumlulaştırması ve sektördeki en 
yüksek doluluk oranları sayesinde 
AdMob, 2006'dan bu yana 
geliştiricilerin başarılı uygulama 
işletmeleri oluşturmasına yardımcı 
olmaktadır. Geliştiriciler, doğrudan 
AdMob'a entegre edilmiş Google 
Analytics sayesinde, daha akıllı bir 
şekilde para kazanmak için uygulama 
performansını ölçebilir ve kullanıcıları 
segmentlere ayırabilir.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret 
edebilirsiniz:

http://www.google.com/admob

ADMOB HAKKINDA


