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Mahmud Ahsan, 2010 yılında Bangladeş'in Dakka şehrinde uygulama 
işine girdikten sonra, Apple iOS'li cihazlara yönelik eğitim ve eğlence 
amaçlı uygulamaların önde gelen geliştiricilerinden biri oldu. Mahmud'un 
geliştirdiği uygulamalar bugüne kadar altı milyon kez indirildi. 
Bu uygulamalar arasında en popüler olan ise Arabic Dictionary.

Yüksek indirme rakamları Mahmud için kendiliğinden yüksek gelire 
dönüşmedi. Kullanıcılar ücretsiz olan uygulamaları beğenseler de ücretli 
sürümlere geçiş yapanların sayısı azdı. Mahmud, ürünlerinden para 
kazanmak için, uygulama içi reklamlara ve özellikle AdMob platformuna 
yöneldi. Mahmud, "mobil pazarda başarının anahtarının kesinlikle 
AdMob olduğunu" söylüyor. "Rakiplere kıyasla, AdMob daha yüksek 
bir bin gösterim başına maliyet (BGBM) ve daha iyi bir doluluk 
oranı sunuyor, ayrıca yalnızca 'uygun' reklamları gösteriyor." 

"AdMob'u kullanmasaydık elde 
ettiğimiz gelir %30-40 düşerdi, 
çünkü AdMob'un rakipleri böylesi 
bir doluluk oranı sunamıyor."
Mahmud Ahsan,  
bağımsız uygulama geliştiricisi

Reklamların büyük önem taşıdığı bir iş modeline sahip olan Mahmud, 
sürekli olarak geliri en üst seviyeye çıkarmanın yollarını arıyordu. 
Bu nedenle, 2011 yılında AdMob Uyumlulaştırması'nın lansmanı 
yapılır yapılmaz bu platforma geçiş yaptı. AdMob Uyumlulaştırması, 
Mahmud'un en yüksek etkin BGBM'ye sahip olana öncelik vererek 
birden fazla kaynaktan reklam sunmasını sağladı ve yalnızca AdMob 
ağı üzerinden elde edilen geliri kısa sürede %30-35 oranında artırdı. 

Kasım 2013'te, Mahmud, ücretsiz uygulamalarının tümünde tam ekran 
geçiş reklamlarına da yer vermeye başladı. Yüksek kaliteli kullanıcı 
deneyiminin sürdürülmesi için, bu reklamlar normalde yalnızca bir 
kez, uygulama açıldığında görünür. Uygulama daha kolay olamazdı. 
Kodu indirmek ve ilk uygulamasına dahil etmek Mahmud'un sadece 20 
dakikasını aldı ancak bunun etkisi muazzam oldu. Banner reklamlara 
göre beş kattan daha yüksek bir tıklama oranı (TO) ve normal 
şartlarda on kat daha yüksek bir BGBM'ye kim hayır diyebilirdi? 

GOOGle AdMOB, BAğıMsız uyGulAMA 
GelİşTİrİcİsİnİn ücreTsİz İndİrMelerİ 
Gelİre dönüşTürMesİnİ sAğlAdı

Mahmud Ahsan Hakkında
•  Önceden Dakka, Bangladeş'te yaşıyordu, 

şu anda Malezya'da hayatına devam 
ediyor

•  Önde gelen bir eğitim ve eğlence amaçlı 
uygulama yayıncısı

•  Ayda 14 milyondan fazla reklam gösterimi 
sunuyor

Hedefler
•  Ücretsiz sürüm kullanıcılarından etkili bir 

şekilde para kazanmak

•  Uygulama içi reklamların etik açıdan 
güvenilir olmasını sağlamak

•  Genişletilmiş uygulama sunumuna daha 
fazla gelir yatırmak

yaklaşım
•  AdMob Uyumlulaştırması'nı uygulama

•  Tam ekran geçiş reklamı biçimini kullanma

•  AdMob Uyumlulaştırması dahilinde 
Reklam Ağı Optimizasyonu'nu ve Canlı 
BGBM'yi etkinleştirme

sonuçlar
•  Mevcut gelirin %60'ını AdMob sağlıyor

•  AdMob Uyumlulaştırması sayesinde 
%30–35 gelir artışı 

•  Geçiş reklamları sayesinde banner 
reklamlara göre 5 kat daha yüksek TO ve 
10 kat daha yüksek BGBG

•  Reklam Ağı Optimizasyonu sayesinde 
%20–30 gelir artışı

özeT

https://itunes.apple.com/en/app/arabic-dictionary-+/id400273783?mt=8
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2014 yılında uyumlulaştırma platformuna Reklam Ağı Optimizasyonu ve 
Canlı BGBM eklenerek yayıncıların Google'ın talep kaynaklarına gerçek 
zamanlı erişimi mümkün hale geldiğinde, Mahmud %20-30'luk ek gelir 
artışı elde etti. Toplamda, geçiş reklamlarının ve uyumlulaştırma 
özelliklerinin katkısıyla gelir ikiye katlandı.

Bugün AdMob, Mahmud'un toplam reklam gelirinin %60'ını 
oluşturuyor. Bu kârlar sayesinde, Mahmud, iOS ürünlerini geliştirmeye 
(şu anda sözlük uygulamalarına optik karakter tanıma özelliğini dahil 
ediyor), uygulamalarının Android sürümlerini oluşturmaya ve daha 
kompleks oyun uygulamaları geliştirmeye yatırım yapabiliyor. Ayrıca, 
evinden sürdürebildiği geçerli bir işi olduğu için, eşi ve küçük oğluyla 
daha fazla vakit geçirebiliyor. 

Mahmud şunları ekliyor: "AdMob, diğer reklam platformlarıyla 
karşılaştırıldığında en yüksek doluluk oranı ve BGBM'ye sahip. 
Tüm geliştiricilere ücretsiz uygulamalarında AdMob'u kullanmalarını 
öneriyorum."

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 2006 yılından bu yana AdMob 
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 adresini 
ziyaret edin.

AdMOB HAkkındA

AdMOB 
uyuMlulAşTırMAsı 
HAkkındA

AdMob Uyumlulaştırması, uygulamalarınıza 
birden fazla kaynaktan reklam sunmanıza 
olanak tanıyan bir özelliktir. Bu özellik, 
reklamları yayınlamak için mevcut en iyi 
ağı bulmanızı sağlamak amacıyla reklam 
isteklerini birden çok ağa göndererek doluluk 
oranınızı en üst düzeye çıkarır ve size daha 
fazla para kazandırır. 
• Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi 
ziyaret edin:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation

http://www.google.com/admob



