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Android uygulamasından para kazanmak
Android uygulamalar ile para kazanma yöntemleri Ülkemiz mobil hayata çok hızlı bir geçiş yaptı. Tabii akıllı telefonlar da çok hızlı bir şekilde yine yayıldı.Samsung akıllı telefon satış sayılarıyla lokomotif olurken android uygulamalar ise günden güne artmakta.Ve kullanıcıların telefonlarına indirdiği uygulamalar, uygulamaları yayınlayan veya kullanan
kişilere para kazandırıyor.Biz ise fazla bir bilgi olmadan bu işten nasıl para kazanabileceğimizi öğreneceğiz. (bu arada övünmek gibi olmasın bu konu bu kadar detaylı hiçbir sitede yok ) Mobil uygulamalar ile nasıl para kazanırım? Aslında bu sorunun cevabı çok basit.Mobil uygulamalar ile para kazanmanın temel olarak dört temel yolu var. 1)
Uygulamaları kullanan kişilere reklamlar gönderebilirsiniz.Tıklanan her reklam başı ise para hesabınıza anlaştığınız reklam firması tarafından yatırılır.Uygulama içine yerleştireceğiniz bir reklam kodu ile tıklanan her reklam başı gelir elde edebilirsiniz. 2) Vereceğim bir site yardımı ile websitelerinin mobil uygulamalarını yaparak para kazanmanız yine
mümkün. (Bu yöntem internet üzerinde yok! ) Öncelikle android uygulama yapmak konusunda herhangi bir bilgiye ihtiyacınız yok diyerek içinizi rahatlarak başlamak istiyorum. Nasıl mı? İnfinite Monkeys veya app geyser sitesini kullanarak kolaylıkla ve ücretsiz olarak bir uygulama yapmanız mümkün.Bu iki site ile web siteleri için uygulamalar yapıp
webmaster sitelerinde satabilirsiniz. İnfinite Monkeys : www.infinitemonkeys.mobi/tr App geyser
: www.appsgeyser.com İnfinite Monkeys sitesi türkçe olduğu için ve kullanımı basit ve anlaşılır olmasından bu sitenin nasıl kullanacağınızı anlatmayacağım. App Geyser ingilizce bir site olduğu için resimlerle anlatmak istiyorumApp Geyser ile
yine kolaylıkla websitelerine uygulama yapabilirsiniz.Aşağıdaki resimler uygulama aşamaları işaretlenmiş.Aşamaları izleyerek sizde bir uygulama yapabilirsiniz. Websitelerinin uygulamanızı alması için üç temel neden, Birincisi, çoğu webmaster android uygulama yapmayı bilmiyor. İkincisi, google play de uygulama yayınlamak için 25 dolar kayıt
ücreti gerekli ve bu ücreti kimse ödemek istemiyor. 25 dolar ücreti ödedikten sonra hesabınızdan dilediğiniz kadar android uygulama yayınlayabiliyorsunuz. Siz 20 liraya 3 tane siteye uygulama satsanız, ödediğiniz parayı her türlü karşılıyorsunuz ve 3 uygulama satışından sonra sattığınız her uygulama size kazanç olarak geri dönüyor. İnce çizgiyi
yakalamışsınızdır. 25 dolarlık hizmeti 20 liraya veriyoruz. Hem alıcı kazanıyor hem de satıcı. Üçüncüsü, websiteleri internette para kazanmak için sitelerini kullanan kişilere ihtiyaç duyar. Android uygulamadan gelecek kullanıcı sayısı yine websitesi sahiplerine para kazandıracağı için bu noktada çok önemli. 3) Yapacağınız uygulamayı google play
servisinde paralı olarak satabilir veya kullanıcı memnuniyeti yüksek bir oyun yada uygulama yaparak uygulama içinden para kazanabilirsiniz. Birincisi ; akıllı telefonu olanlar bilirler ki ücretli ve ücretsiz satılan uygulamalar vardır.Google Play de yayıncı olarak uygulamalarınızı paralı olarak yayınlayabilirsiniz. İkincisi ; ücretsiz olarak verdiğiniz
kullanıcı memnuniyetini sağlayan uygulamanıza extra özellik ekleyip kullanıcıları alması için ikna edebilirsiniz. Örneğin, benim telefonumda olan Candy Crash Saga oyunu ücretsiz ve oyundaki bazı bölümleri geçebilmek için oyun sahiplerine ödeme yapmak gerekiyor.Sizde buna benzer birşey yapabilirsiniz. Tabii hiç android bilgisi olmayan biri için bu
tür uygulama yapmak zor olacağı için internetten yardım almanızda gerekebilir
4) Android veya iOS telefon yada tablet bilgisayarlarınıza indirdiğiniz uygulamalardan gelen reklamlara tıklayarak para kazanabilirsiniz.Kullanacağınız bu uygulamalardan çok para kazanamayacağınızı da eklemek isterim. Ayrıca sizin referansınız yardımı ile uygulamayı
kullanan kişilerden de yine para kazanabilirsiniz. Para Kazandıran Mobil Uygulamalar 1- WinAt9 Win at Nine en popüler uygulamalardan birisidir.Uygulama günün belli bölümlerinde size video reklamlar gönderir ve video sonunda 10-15 saniyenizi almayacak çok kolay birkaç soru sorar ve her reklam başı 15 kuruş kazanırsınız. Uygulama hem
android hemde iOS da çalışmaktadır. Ödemeleri alabilmek için paypal hesabı açmalısınız. 2- Zoozz Bu uygulama ise size bazı görevler vermektedir.Tamamladığınız görev sayısı arttıkça uygulama size güveniyor ve ilerideki görevlerde size daha fazla para ödemesi yapmaktadır. 3- Tapporo Uygulama tarafından size sunulan uygulamaları indirerek ORO
adı verilen puanları topluyorsunuz.Belli bir puandan sonra para veya ödüller kazanıyorsunuz. 4- FeaturePoints Bu uygulama ise size uygulama indirterek para kazandırıyor. İndirdiğiniz her uygulamadan puan topluyorsunuz. 3000 puana ulaştığınızda 5$ veya bazı hediyeler kazanıyorsunuz. Kazanabileceğiniz ödüller ise; İPUCU : Eğer bu uygulamaları
bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız android emülatörü olarak bilinen bilgisayar programlarını bilgisayarınıza kurarak kullanabilirsiniz. 5- PaidViewPoints Bu uygulamada anket doldurarak para kazanıyorsunuz. 15 dolarlık bir limiti doldurmadan para kazanamıyorsunuz ve kullanıcı görüşlerine göre uygulamada bu paranın birikmesi 1 ay kadar
sürüyor. Uygulama geliştiricilerin Google AdMob hakkında en sık sorduğu sorulardan biri, AdMob'dan ne kadar gelir elde edilebileceğidir. Bu sorunun cevabı birden çok etkene bağlıdır. Dikkate alınması gereken etkenlerden ilki, uygulamanız için planladığınız gelir modelidir. Örneğin modelinizi, reklamları tıklayan kullanıcılardan gelir elde etmeye
dayalı olacak şekilde mi oluşturdunuz? Bunun yerine, uygulama içi satın alma işlemlerinden mi gelir elde etmeyi planlıyorsunuz? Karma modellerden birini kullanmayı düşünüyor musunuz? Uygulamanızın ne kadar popüler olacağını öngörüyorsunuz? Başka bir deyişle, uygulamanızı ne kadar yoğun bir şekilde tanıtmayı düşünüyorsunuz? Tanıtım için
hem organik yöntemlerden hem de reklamcılıktan mı yararlanacaksınız? Dikkate alınması gereken bir sonraki etken, uygulamanızdaki kullanıcı etkileşimi düzeyidir. Gelir modelinizde yalnızca reklam tıklamalarına odaklanacaksanız, kullanıcılarınızın uygulamayla sık sık etkileşime geçmesi oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde yeterli gösterim
oluşturulabilir ve reklam tıklamaları artırılabilir. Genel olarak yukarıdaki etkenlerin tümü, AdMob platformu aracılığıyla uygulamalarınızdan elde edebileceğiniz gelir miktarını etkiler. Vincent Lin, Başkan Yardımcısı, CyberLink AdMob'u kullanarak para kazanma hakkında daha net bir fikir edinmek için aşağıdaki gerçek örnekleri inceleyebilirsiniz. Bu
örnekler, AdMob'u kullanan uygulama geliştiricilerin deneyimlerine dayalıdır. Uygulama geliştirme şirketi Balloon Island, milyonlarca kez indirilen ve tamamı ücretsiz olan birçok popüler oyun geliştirdi. 2016 itibarıyla şirket, AdMob'dan günde 2.000 ABD doları kazanıyordu ve oyunculara harika bir kullanıcı deneyimi sunarak oyunu düzenli olarak
oynamalarını sağlamayı da başarmıştı. Uygulama üreticisi Rich Woods, boş vakitlerinde basit bir kumar makinesi oyunu geliştirip ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. Bu fikri hayata geçirerek Cherry Chaser Slot Machine uygulamasını geliştirdi. Öncesinde hiçbir yatırım almayan uygulama, 300.000'den fazla kez indirildi. Uygulamayı kullanıma
sunduktan bir ay sonra Rich, AdMob sayesinde günde 100 ABD doları kazanmaya başladı. Uygulama mağazasında Rich'in şu an birkaç kumar makinesi uygulaması var. Şu ana kadar 10 milyondan fazla kez indirilmiş son derece popüler Farm Frenzy oyununu geliştiren uygulama şirketi HeroCraft Ltd, uygulamadan elde ettiği geliri AdMob sayesinde
%200'ün üzerinde artırdı. Farm Frenzy'yi ilk başta yalnızca uygulama içi satın alma işlemlerinin yapılabildiği ücretsiz bir uygulama olarak kullanıma sundular ve ilk dört ayda 20.000 ABD doları kazanç elde ettiler. Söz konusu ücretsiz uygulamaya daha sonra AdMob'u eklediler ve bunu izleyen dört ayda gelirleri 58.900 ABD dolarına ulaştı. O zamandan
beri uygulama kitaplıklarına birçok uygulama eklediler. Farklı uygulamaların çapraz tanıtımında da AdMob'dan yararlanıyorlar. Uygulama üreticisi Szymon Kimaszewski'nin ilk uygulaması Blood Pressure, 1 milyondan fazla kez yüklendi ve 26.000'den fazla yorum aldı. 2013 itibarıyla bu uygulamadan AdMob aracılığıyla ayda 700-850 ABD doları gelir
elde ediyordu. Şu an, Google Play Store'da altı uygulaması mevcut. Bunların tümü ücretsiz olarak indirilebiliyor. Karma bir yaklaşımı benimseyen Szymon, AdMob ile para kazanmak için hem reklamlardan hem uygulama içi satın alma işlemlerinden yararlanıyor. Yukarıdaki örneklerden anlaşılabileceği üzere, uygulamanın popülerliği ve kullanıcıların
etkileşim düzeyi AdMob ile elde edeceğiniz potansiyel kazançları büyük ölçüde etkiliyor. Mobil reklamlar üzerinden para kazanma hakkında daha fazla bilgi edinmenizi veya en son ürün güncellemeleri ve geliştiricilerin başarı öyküleri için AdMob blogunu ziyaret etmenizi öneririz. Günümüzde akıllı telefonlar, birçok mobil uygulama ile hayatımıza çok
hızlı bir şekilde girdi. Peki bu mobil uygulama çeşitlerinin bazılarıyla para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz ? Bu yazıyla sizlere hem Android hem de IOS platformlarından sizlere para kazandıracak 12 uygulamayı kısaca tanıttık. İlginizi çekebilir –> En İyi 10 Android Eğitim Uygulaması Cash For Apps Mobil Uygulama Cash For Apps, siz uygulama
yükledikçe kazandıran güzel bir uygulamadır. Uygulamaları yüklediğinizde kredilendirilirsiniz bu işlem gerçekleştikten sonra uygulamayı tekrar silebilirsiniz. Kazandığınız 300 puan 1$ değerindedir ve ayrıca bu puanlar CVS, eBay,Target,Starbucks,Google Play gibi birçok platformda hediye kartları için kullanılabilir. Ayrıca arkaşlarınızı bu uygulamaya
davet ettiğinizde ekstra puanlar kazanırsınız. Bu mobil uygulama IOS ve Google Play Store’da bulunmaktadır. İlginizi çekebilir –> En İyi Ücretsiz 11 Android Oyunu Clashot Mobil Uygulama Clashot hem Android hem de IOS’da yer alan ve yüklediğiniz resimlerden para kazanmanızı sağlayacak bir programdır. Uygulamayı indirdikten sonra fotoğraflar
çekip yüklüyorsunuz. Clashot ekibi ise bu fotoğrafları düzenleyerek siteler için satışa çıkarıyor. Eğer fotoğraflarınız satılırsa bu satıştan belli bir yüzde alıyorsunuz. Fotoğraflarınızın satılması kolay bir iş değil bu yüzden çektiğiniz fotoğrafları geliştirmelisiniz. Clashot, ayrıca fotoğraflarınızı belli bir temada yüklemeye davet ediyor. Böylece kazancınız
daha da yükselebilir. Bu mobil uygulama en iyi Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile çalışıyor. Çünkü Apple cihazları için kötü eleştiriler aldı. 10) App Bounty App Bounty Mobil Uygulama App Bounty, Play Store’da 5.000.000’dan fazla yükleme ve 100.000’den fazla 5 yıldız değerlendirmesi aldı. Bu uygulama yine temelde program indirme
ve yüklemeye dayanıyor. Ayrıca hediye kuponlarıyla değiştirebileceğiniz kredileri kazanmanız için teklifler var. Kredilerinizi de iTunes, Amazon, Steam ve daha fazla siteden hediye kartları için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programı indirebilirsiniz. Tapporo Mobil Uygulama Tapporo, para getiren ve elit ödülleri olan mobil
uygulamalar dan biridir. Ayrıca bu uygulama Google Play Store’da bulabileceğiniz en eski ve güvenilir uygulamalardan biridir.Bu mobil uygulama web versiyonu tabanlı Tapporo.com kayıt başına 0,60 $ ile en iyi başvurma oranını sunuyorlar. Eğer 100 arkadaşınız varsa, 60 $ nakitiniz var demektir. Yüksek yönlendirme ödül oranı bu programı
sevmemizin nedenlerinden biridir. Ödüller Paypal nakiti, Amozon kuponları, mobil aksesuarlar ve daha fazlasını içerir. 8) Make Money Earn Free Cash Make Money Earn Free Cash Uygulaması Bu mobil uygulama çeşitli para kazanma yöntemleri içerir ancak bu biraz yavaş ve bıktırıcı olabilir. Video izleyerek, anket doldurarak ve ücretsiz
denemelerden faydalanarak para kazandıran bir uygulamadır. Paypal, ödüllerinizi nakite çeviren tek platformdur. MintCoins Uygulaması MintCoins, yavaş ödül kazandıran bir mobil uygulama olmasına rağmen, 1$ minimum ödeme özelliğine sahip olması bu uygulamayı da güvenilir bir uygulama yapıyor. Uygulamaya yönlendirdiğiniz her kişiden de
0.25$ kazanırsınız. Ayrıca ücretsiz uygulamaları indirerek, anketleri doldurarak ve teklifleri tamamlayarak da para kazanabilirsiniz. Ödemeler ise PayPal ile yapılır. 6) Earn Money Earn Money Earn Money, en çok saygı duyulan uygulamalardan birisidir. Bu mobil uygulama size ücretsiz teklifler, ücretli sitelere üye olma, ücretsiz uygulamaları indirme
ve anket doldurma gibi işlemlerden para kazandıran bir uygulamadır. Her gün güncellenen birçok teklif bulunuyor. Bunun anlamı bu uygulamayla online para kazanmak için çeşitli yöntemler mevcut. Earn Money – Highest paying, kişi yönlendirmesinden 0.25 $ kazandırıyor. Eğer geniş bir arkadaş çevreniz varsa bu uygulamayla güzel paralar
kazanabilirsiniz. Kazancınızın Paypal ile 24 saat içerisinde ödenir. Şuanda Android’de değerlendirmelere göre en güvenilir uygulamalardan biridir. 5) Tap Cash Rewards – Make Money Tap Cash Rewards – Make Money Tab Cash, size telefonunuz için indirdiğiniz oyun, programlardan ve bunlara ücretsiz kayıt olmanızdan para ödeyen bir diğer güzel
Android uygulamasıdır. Bu mobil uygulama 50.000 kere 5 yıldız değerlendirmesiyle güvenilirdir. Tap Cash’den teklif edilen ödüller rakiplerinden bazılarıyla kıyaslandığı zaman oldukça etkileyicidir. 4) App Karma App Karma App Karma ile akıllı telefonunuzu kullanarak günlük ödüllerden para kazanırsınız. 1.000.000’dan fazla indirmeye sahip bu mobil
uygulama Google Play Store’da indirebileceğiniz en popüler mobil uygulama haline geldi ve tabi IOS versiyonu da mevcuttur. Hediye kart sistemi bu uygulamada da mevcuttur ve bu kartlar tüm dünyada geçerlidir. Ödüllerinizi kurtardığınız zaman, App Karma size dönem puanların %5’ni verir. Ödüller, Amazon hediye kartları, PayPal nakit, Starbucks
kuponları and Google Play hediye kartlarını içerir. 3) CashPirate CashPirate Bu mobil uygulama ile PayPal nakit, Bitcoin ve Amazon kuponları kazanabilirsiniz. En düşük ödeme 2.50$ PayPal nakittir. Puanlar yeni uygulamalar indirerek ve teklifleri tamamlayarak kazanılır. Videolar izleyerek de para kazanabilirsiniz ancak izleyebileceğiniz video sayısı şu
anlık sınırlıdır. Yönlendirme programları arasında %10 yönlendirme kazancıyla ey iyi programdır. Ayrıca tavsiyelerden de %5 kazanıyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak programı indirebilirsiniz. 2) Bitmaker Free Bitcoin (Now Storm Play) Bitmaker Free Bitcoin (Now Storm Play) Ücretsiz Bitcoin veya Ethereum kazanmak istiyormusunuz?
Bitmaker Free Bitcoin, şuan Storm Play olarak ismi değişen bu uygulama sizin cevabınız. Storm Play, akıllı telefon ile ücretsiz Bitcoin veya Etherum kazanmanın eğlenceli ve basit bir yoludur.Bu mobil uygulama her 30 dakikada değiştirilebilen Bitcoin blokları için ödeme yapar. Unutmayın, Bitcoin ve Ethereum olarak iki sanal paradan da kazanmak
istiyorsanız iki ayrı cüzdanınız olmalı. Bunları online olarak çok kolay elde edebilirsiniz. Bitcoinle ilgili daha fazla bilgi için Buraya tıklayın. 1) PanelPlace PanelPlace Bu mobil uygulama %100 anket tabanlıdır ve anketlerinizi Toluna da dahil olmak üzere ünlü anket sitelerinden alırsınız. Kullanımı kolay ve keyifli bir program arayüzü mevcuttur. Bu mobil
uygulama ile yeni panellerinizin bildirimlerini aldıkça hiçbir anketi kaçırmazsınız. Anketler genelde cevaplanması kolay ve anket panel piyasasında yüksek ödeme yüzdesine sahiptir. Başlangıçta en iyisi web sitesiyle kayıt olmak ve bir kez kayıt olduğunuzda akıllı telefonunuzla giriş yapmaktır. Sizlere en kullanışlı ve kazançlı 10 Android ve IOS
uygulamasını tanıtmaya çalıştık. Şahsi görüşümüz bu uygulamalardan maksimum düzeyde faydalanarak gelir şansınızı arttırın. Eğer bu uygulamalar dışında kazançlı bulduğunuz başka uygulamalar varsa lütfen aşağıdaki yorum kısmında belirtiniz. En İyi 11 Ücretsiz Android Oyunu Not: Bunlar dışında birçok para kazandıran mobil uygulama mevcut
ancak biz sizlere tüm dünya çapında geçerliliği olan programları tanıttık. Amacımız sadece bu tarz programları sizlere tanıtmaktır herhangi bir reklam veya şahısları yönlendirme gibi bir niyetimiz yoktur.
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