
Ürdün'de yaşayan Ahmad Jarrar, Google'la büyüdü. Şirketten, misyonlarından 
ve dünyanın her yerindeki insanlara bilgi ulaştırmaya yardımcı olma şekillerinden 
etkilendi. Jarrar, 9 yaşındayken bile bir gün Google'la çalışmak istediğini biliyordu.  

Şimdi kendi geliştirme şirketi Megabit'in kurucusu ve CEO'su olan Jarrar, 
başarısının büyük bir kısmını Google ve ürünleri sayesinde elde ettiğini düşünüyor. 
Ancak başarıya giden yol kolay bir yol değildi.

Android'de Hayalini Gerçekleştirmek

Teknoloji alanında üniversite eğitimi almış deneyimli bir yazılımcı ve tasarımcı olan 
Jarrar, bir şirkette geliştirici olarak çalışıyordu. Ama aslında işinden memnun değildi. 
Boş zamanlarını Google'ın mobil çözümlerini, özellikle de Android ve AdMob'u tüm 
ayrıntılarıyla öğrenmeye ayırmaya başladı. Bir gün kendi şirketi için kendine ait kârlı 
uygulamalar geliştirme hayalini gerçekleştireceğini umuyordu. Jarrar hayallerinin 
peşinden gitmeye karar verdi ve kendi başına mobil uygulamalar geliştirmeye 
başladı. Google'ın geliştiricileri destekleme misyonuna gerçekten inanan Jarrar 
işinden ayrıldı ve Google'ın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını umarak 
Android uygulamaları geliştirmeye başladı. 

İşinden ayrıldıktan sonra çevresindekiler tarafından eleştirilmeye başladı. İnsanlar, 
Jarrar'ın uygulamalarının ona rahat bir yaşam sağlayacak kadar kârlı bir işe 
dönüşeceğinden şüphe ediyordu. Ama Jarrar hem kendine hem de Google'a inandı.

Başlangıçta uygulamaları belirli bir başarı elde etti ama bu, hayatını sürdürmesine 
yetecek kadar değildi. Yine de vazgeçmedi ve 2014 yılında Megabit'i kurdu. Kararlılığı 
sonuç verdi. Megabit, Wallpapers for Chat adlı uygulaması yalnızca 3 ayda 4,2 
milyon kez indirilmiş ve uluslararası başarı elde etmiş bir geliştirme şirketi haline 
geldi. Yalnızca Android için mobil uygulamalar ve oyunlar geliştiren şirketin temeli, 
esinlendikleri şeyler ve denemeler üzerine inşa edildi. Hayal ettikleri her fikir gerçeğe 
dönüştürüldü. Tüm uygulamaların kullanıcı arayüzlerini tasarlayan ve geliştirme 
sürecinin genelinde yardımcı olan erkek kardeşi Amjad Jarrar ile birlikte çalışmaya 
başladı. Jarrar, Google Cloud Messaging (GCM) ve Google App Engine gibi özellikleri 
olan Android'in, ihtiyaç duyduğu araçları ona sunduğunu fark etti ve Google tarafından 
desteklenen bir platformda yazılım geliştirirken başarılı olacağına inandı.

Global Kitleye Ulaşma

Mobil uygulama sektöründeki yerini sağlamlaştırmak için Megabit'in kullanıcı tabanını 
genişletmesi gerekiyordu. Merkezleri olan Ürdün'den dünyanın geri kalanına genişleme 
konusunda zorlukla karşılaştılar. Megabit, yalnızca Google araçlarından yararlanarak 
global başarıya ulaşabildi.  

Megabit, Google sayesinde son derece 
başarılı bir uygulama işletmesi haline geldi
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Megabit Hakkında

• www.MegaBitApps.com

Hedefler

• Mobil uygulama sektöründe dünya 
çapında bilinen bir isim olmak

• Büyük ölçekte kullanıcı kazanmak

• Kullanıcıların ilgisini çekmek ve 
kullanıcıları elde tutmak

Yaklaşım

• Aktif kullanıcıları izlemek ve etkileşimi 
artıracak şekilde optimizasyon yapmak 
için Google Analytics'ten yararlanıyor

• Para kazanmak için yalnızca AdMob'u 
kullanıyor

• Uygulamaları Google Play üzerinden 
tanıtıyor

• Kullanıcılara push bildirimi göndermek 
ve uygulamalarına dönmelerini sağlamak 
için Google Cloud Messaging'i kullanıyor

Sonuçlar

• Bir ayda yarım milyondan fazla, 
üç ayda 4,2 milyon yeni uygulama 
kullanıcısı elde edildi

• Eylül 2013'ten beri uygulamadaki 
doluluk oranı %100

• 2013'ün 3. çeyreğinden bu yana 
gelir 5 kat arttı

"Mobil uygulamaların dev bir sektör olduğunu 
düşünüyorum. Kullanıcılara istediklerini verecek 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli uygulamalar 
sunmanın gücüne inanıyorum."

Ahmad Jarrar, 
Megabit Kurucusu ve CEO'su

ÖZET
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Google Geliştirici Konsolu'ndaki çeviri araçlarıyla, uygulamalarını 14'den fazla dil 
için hızlı ve kolay bir şekilde yerelleştirebildiler. Uygulamaları şu anda neredeyse 
dünyadaki tüm ülkelerde kullanılıyor.

Uygulamaları Kullanıcı Etkileşimi için Optimize Etme

Başarılı bir şekilde global ölçeğe ulaşan ve büyük bir kullanıcı tabanıyla bağlantı kuran 
Megabit, bu kullanıcıların ilgisini nasıl canlı tutabileceklerine ve kullanıcı tabanını nasıl 
koruyabileceklerine odaklandı.

Jarrar 2014'te bir Google Mobil Uygulamalar Zirvesine katıldı ve burada Google 
Analytics'te yer alan ve kullanıcı etkileşimini teşvik eden zengin özelliklerle ilgili bilgi 
edindi. Doğrudan ekiple konuşan Jarrar, daha fazla bilgi edinmeye ve denemeye karar 
verdi.

Megabit, uygulamalarında Google Analytics'i kullanarak edindikleri, mobil ortama özel 
değerli tüm bilgiler karşısında şaşırdı. Toplam indirme sayısını, belirli bir zamanda kaç 
kullanıcının uygulamayı kullandığını, kullanıcı davranışını, ekran akışını, kullanıcıların 
uygulamanın neresinden başlayıp neresinden ayrıldıklarını, kullanıcılarla ilgili gerçek 
zamanlı istatistiklerin canlı feed'iyle birlikte görebilen Megabit, daha da fazla getiri için 
uygulamalarını tam olarak nasıl optimize edebileceklerini daha iyi anladı. 

Kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği zaman günden güne arttıkça, Jarrar mobil ortam 
için uygulama geliştirmenin ve bu uygulamalardan para kazanmanın sınırı olmadığını 
gördü. Jarrar bu konuda şunları söylüyor: "Mobil uygulamaların dev bir sektör 
olduğunu düşünüyorum. Kullanıcılara istediklerini verecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
kaliteli uygulamalar sunmanın gücüne inanıyorum".

AdMob ile dünya genelinde para kazanmak

Megabit, başlangıçta uygulama dağıtımı için premium modeli kullandı. Kullanıcıların 
uygulamaları indirmek için ödeme yapması gerekiyordu. Sınırlı bir başarı elde eden 
şirket, uygulamalarda gösterilen reklamlardan para kazanabilecekleri ücretsiz modele 
geçiş yaptı. Megabit inanılmaz sonuçlar elde etti ve dakikada 4000 kişi tarafından 
kullanılan uygulamasıyla her ay yarım milyondan fazla kullanıcı kazandı. Para 
kazanmak için yalnızca AdMob'dan yararlanan Megabit; metin, resim ve video geçiş 
reklamlarının bir kombinasyonunu kullandı. Megabit, AdMob'u kullanarak geçtiğimiz 
bir buçuk yıl içinde %100 doluluk oranı elde etti ve bu sayede şirketin geliri 5 kat arttı.

Jarrar, büyümeye ve gelirini artırmaya devam eden Megabit'in AdMob ile elde 
ettiği başarıdan son derece memnun: "Megabit'te kaliteyi önemsiyoruz ve 
Google AdMob'dan elde edilecek gelirin kaliteyle orantılı olacağını düşünüyoruz.  
İyi bir uygulamanız varsa, iyi para kazanırsınız. Bugün kazandığınız miktar 
minimumdur ve gelecekte kesinlikle yükselecektir."

Google ile Büyüme 

Şirketin büyümesi hakkındaki görüşleri ve Google'ın gelecekte Megabit'in başarısına 
katkıda bulunup bulunmayacağı konusunda ne düşündüğü sorulduğunda Jarrar 
şunları söyledi: "Google'ı yalnızca [araç sunan] bir sağlayıcı olarak görmüyorum. 
Google, kendi hizmetlerini sürekli geliştiren çalışanları olan bir iş ortağı. 
Diğer sağlayıcılar yalnızca parayla ilgileniyor ama Google'da her zaman yeni bir 
çözüm var ve insanların hayat kalitesini iyileştirmeyi gerçekten önemsiyorlar."

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 edinmek için  
http://www.google.com/admob adresine 
gidebilirsiniz.

ADMOB HAKKINDA

Para kazanmak için yalnızca 
AdMob'u kullanan Megabit, 
inanılmaz sonuçlar elde etti ve 
dakikada 4000 kişi tarafından 
kullanılan uygulamasıyla, 
her ay yarım milyondan 
fazla kullanıcı kazandı. 
Megabit, AdMob'u kullanarak 
geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde 
%100 doluluk oranı elde etti 
ve bu sayede şirketin geliri 5 
kat arttı.


