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App Store'un 2008'de açılması, modern uygulama ekonomisinin var olmasına 
neden olan "Büyük Patlama" idi. Ancak, o tarihte her uygulamanın cihazda 
kendi silosunda çalışması gerektiği kararı, monetizasyon ve henüz yeni 
doğmuş uygulama ekonomisinin gelişiminde büyük etkilere sahipti.

Install kampanyalarının başarısını ölçmek için pazarlamacıların, bir 
uygulamada gerçekleşen bir eylemi (örn. bir reklam görüntülemek) başka bir 
uygulamanın kurulması gibi farklı bir eylemle karşılaştırmaları gerekiyordu.  
Bu verilerin sağladığı kesinlik ve tekrarlanabilirlik, pazarlamacılara verimli 
pazarlama kararları alma yeteneği verdi. Ancak bu tüm veri ekosisteminin 
temelini oluşturan şey, silo sorununa karşın geliştirilen çözümdü. İlk çözüm, 
Unique Device Identifier (UDID) idi ve 2012'ye kadar yaygın bir şekilde 
kullanıldı. Sonrasında ise IDFA çözümü ortaya çıktı.

Apple, her cihazın benzersiz, sıfırlanabilir ve her uygulama tarafından 
erişilebilen bir tanımlayıcıya sahip olmasına izin verdi. Kullanıcılar, 
ayarlarında reklam ölçümlemesini sınırlamayı seçebiliyordu ancak çoğu 
kullanıcı bunu yapmadı. Pazarlamacılar, bu ID'yi kullanarak tıklamaları 
ölçümleyebiliyorlardı ve install'larla karşılaştırabiliyorlardı çünkü ID her 
iki eylemde de bulunuyordu. Mobil ölçümleme partnerleri de bu eylemleri 
attribute edebiliyordu. 

Mobil ekosistem geliştikçe, kullanıcılar da endüstri hakkında daha fazla 
bilgiye sahip oldu. Birçok kullanıcı (ve yasama yetkilisi), verilerinin ne şekilde 
erişildiği ve yönetildiği konusunda endişe duyuyorlardı. Yasama yetkilileri, 
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Kaliforniya Tüketici 
Gizliliği Yasası (CCPA) gibi regülasyonlarla, verilere nasıl saygı gösterilmesi 
ve onların nasıl işlenmesi gerektiği konusunda yeni kurallar belirledi. 
Uygulama endüstrisi, bu değişikliklerle birlikte gelişmeye devam etti.

Apple, Worldwide Developers Conference 2020'de iOS 14 ile birlikte 
uygulamaların IDFA'e erişiminin açılan bir pencere aracılığıyla alınacak 
kullanıcı onayına bağlı olacağını duyurdu. Bu, birçok uygulama ve uygulama 
pazarlamacısı için şu ana kadar kullanıcı kazanımı için güvendikleri, belli ve 
kârlı bir yatırım için kullandıkları attribution'ın artık garanti edilemeyeceği 
anlamına geliyor. 

Bu durumda işletmeler iOS 14 sonrası dünyada gelişmeye nasıl devam 
edebilecek? Bu soruyu ilerleyen sayfalarda ayrıntılarıyla inceleyip 
cevaplamaya çalışacağız.

Uygulama gizliliğinin tarihi

Önsöz
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Adjust'ın felsefesi ve çözümlere yaklaşımımız

Apple, Temmuz 2020'de iOS 14'teki gizlilik değişikliklerini duyurduğundan beri 
Adjust, müşterilerimizin yaşabilecekleri aksaklığın en düşük seviyede kalması 
için gerekli adımları atıyor ve IDFA sonrası dünyada kararlarınızı verilerin 
ışığında almaya devam edebilmeniz için yeni çözümler geliştiriyor. Tüm bu 
adımlar, Adjust'ın gizlilik odaklı yaklaşımı, rehberleri ve müşterilerimizin 
başarısını ön planda tutmamız ile şekillendi.

Bize yol gösteren bu felsefemiz ile, verilerinizi doğruluğundan kuşku duymadan 
kullanmaya devam edebilmeniz için çok yönlü bir yaklaşım geliştirdik. 
Bu yaklaşımlara şunlar dahil:

• AppTrackingTransparency (ATT) protokolü için tam destek.
• İçinde Genişletilmiş Gizlilik Ölçümlemesi ve Olasılıksal Attribution 

çözümünü de bulunduran, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz 
attribution gizlilik modelleri, deterministik ve SKAdNetwork 
yaklaşımları arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır.

• Kapsamlı SKAdNetwork çözümümüz.

SKAdNetwork çözümümüzün ücretsiz olması bizim için çok önemliydi. Biz ürün 
odaklı bir şirketiz, testlerin ve araştırmaların, yeniliğin ve başarının anahtarı 
olduğuna inanıyoruz. SKAdNetwork sektörde yeni olduğundan, müşterilerimizin 
maliyet konusunda endişelenmeden kampanyalarını test etmelerini sağlamak 
ve mümkün olan en iyi SKAdNetwork stratejilerini belirlemeleri için yeterli 
zamanları olduğundan emin olmak istiyoruz.
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Apple'ın AppTrackingTransparency çerçevesi, kullanıcının onayı ile birlikte reklam hedeflemesi 
ve ölçümlemesini mümkün kılan çerçevedir. Apple'ın ATT çerçevesi içinde kullanıcı onay 
oranlarının yüksekliğini güvence altına almak iOS 14 ile birlikte oluşabilecek kesintileri en aza 
indirmenin en iyi yoludur. Bu, pazarlamacıların deterministik attribution verilerini almalarını, 
segmentasyon ve yeniden hedefleme çalışmalarına devam etmelerini sağlar. 

Kullanıcı onay oranlarının yüksek olduğundan emin olmak, uygulamaların hem arz hem 
de talep tarafındaki rekabette avantaj elde etmelerine olanak tanıyacaktır. iOS 14'ün 
yeni özellikleri için tam destek sunarken, müşterilerimize tercihleri mümkün olan en üst 
düzeye çıkarmaya odaklanmalarını öneriyoruz, çünkü görece düşük bir onay oranı bile 
başarınızda önemli bir rol oynayabilir.

Bu nedenle geniş kapsamlı bir araştırma yaptık ve kullanıcı onay akışlarındaki 
en iyi yöntemleri geliştirmek için sektördeki müşterilerimizle yakından çalıştık. 
Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçları, iOS 14'te mobil reklamcılık rehberimizde ya 
da onay akışı tasarımında dikkat edilmesi gerekenler hakkındaki blog'umuzda bulabilirsiniz. 
ATT konusunda reklamverenler için bazı temel zorluklar varlığını koruyor.

"iOS14'ün etkisi, özellikle uygulama install'ları için reklam veren 
ve potansiyel müşterilerle dijital etkileşimler kuran belli sektörler 
tarafından yoğun olarak hissedilecek. Örneğin; perakende, oyun, 
seyahat, otomotiv ve CPG vs. gibi. Ücretsiz, reklam destekli içerik 
veya hizmetler sunan ve ücretli abonelik modellerini kullanan 
markalar da bundan büyük ölçüde etkilenecek."

"Kullanıcıların onay vermeleri için yeni yollar bulmaları ve kullanıcıdan 
istedikleri verilerin değerini onlara anlattıklarından emin olmaları 
gerekecek. Çoğu kullanıcı, en sevdikleri uygulamaların ücretsiz 
olduğu gerçeğine alışkın. Bu nedenle markalar, istedikleri verileri 
toplamanın hem daha alakalı reklamlar göstermelerini sağladığını 
hem de uygulama deneyiminin ücretsiz kalmasını desteklediğini 
kullanıcılarına anlatmalılar."

Adjust'ın iOS 14 çözümleri
Dönüştür: Tam AppTrackingTransparency (ATT) desteği

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Deep Linking
Deeplinkler, iOS 14'ten büyük ölçüde etkilenecek bir başka nokta. Deeplinklerin asıl 
faydası, kullanıcıya daha iyi bir UX sağlamasıdır ve iOS 14 bunu tam ortadan vuruyor. 
Reklamverenler kampanya yürütüyorlarsa, genellikle kullanıcının uygulamayı kurup 
kurmadığını bilmezler, bu da koşullu deeplinklerin gerekli olduğu anlamına gelir. Uygulama 
kurulu değilse, ertelenen deeplink (uygulama kurulduktan sonra tetiklenen deeplinkler) 
kullanımı olasıdır, ancak uygulama ilk açıldığında kullanıcının onay vermesini gerektirir.

Ertelenen deeplinkler, sadece kullanıcı attribute edildikten sonra çalışacaktır çünkü bu 
noktada yeni kurulan uygulama, kullanıcının deeplink ile geldiğini bilir. IDFA tabanlı bir 
eşleştirme yapmak için kullanıcının onayı gerektiğinden, ertelenen deeplinkler deterministik 
attribution ile (IDFA gibi ortak bir tanımlayıcı ile yapılan eşleştirme) çok daha iyi çalışır, 
çünkü kullanıcının beklediği uygulama içi sayfaya her seferinde yönlendirileceğinden emin 
olabilirsiniz. Bunun nedeni, deterministik attribution'ın eşleşmede tam kesinlik vermesidir.

ATT'nin asıl zorlukları

Deterministik Attribution: Bir kullanıcı, IDFA'i hem reklamınızın gösterildiği medya 
kaynağında hem de uygulamanızı indirdikten sonra paylaşmayı kabul ederse, IDFA iki 
tarafta da bulunuyor olacak. Tıklamayı (ya da gösterimi) Adjust'ın takip linklerinden 
geçirdiğinizde bu iki IDFA'i deterministik olarak eşleştirebiliyoruz.

Kesin olmayan ya da Olasılıksal Attribution: Install'ın hangi reklamdan geldiğini 
en doğru şekilde tahmin etmek için bazı temel cihaz verilerini kullanabiliriz. 
Doğruluğu daha düşük olsa da bu seviyedeki veriler, kreatifleri analiz etmek ve 
medya harcamanızın verimlilik modelini çıkarmak için size yeterli bilgi sağlayacaktır. 
Bu metod deterministik ve kalıcı olmadığından, Apple'ın yeni gizlilik politikalarıyla 
uyumlu olduğuna ve bu metodu etkinleştirme seçeneğinizin olduğuna inanıyoruz.
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Kullanıcı ödülleri

Deeplinklere benzer bir şekilde kullanıcı ödülleri, uygulama sadece install kaynağını bilirse 
verilebilir. Yukarıda anlattığımız gibi, uygulamanın o install'u belirli bir tıklamaya ya da 
görüntülemeye bağlaması gerekir ve kullanıcı ödüllerini bu kaynaklardaki kodlara göre verir. 
Onay olmazsa, uygulama ödül kodunu otomatik olarak bilemediğinden bu eşleşmeyi yapmak 
daha zor hale gelir. Olasılıksal Attribution kullanarak bu eşleşmeyi hala yapabiliriz, ancak 
doğruluğu %100'den az olacaktır.

Kullanıcı onayı olmadan, ödül programları yürüten uygulamaların kullanıcı ödüllerini doğru 
kullanıcılara verdiklerinden emin olmaları için kullanıcıdan kodu manuel olarak girmelerini 
istemeleri gerekecektir.

Attribution

Apple'ın kurallarından çıkardığımız sonuca göre, Adjust'ın attribution yapması için ATT 
onayı gerekiyor. Bu onay olmadan, eşleştirme konusunda daha düşük bir doğruluk oranı 
sağlayabileceğiz.

Fingerprinting (parmak izi kontrolü) ile devam eden markalar, uygulamalarının App Store'dan 
kaldırılma riski ile karşı karşıyalar. Bu yüzden Adjust, bunun yerine Olasılıksal Attribution 
yöntemini öneriyor. Olasılıksal Attribution, fingerprinting yerine toplu verilerle çalıştığından 
Apple'ın politikalarına uygundur ve müşterilerimizi korur.

Reklam tarafında onay — Facebook / Google / SAN'lar

Bu rehberin hazırlandığı tarihte, Google dışındaki tüm kendi attribution'ını yapan 
ağlar, uygulamalarında kullanıcı onayı isteyecek. Google, şu anda Youtube ve arama 
uygulaması "Google" için onay istemeyi planlamadıklarını belirtiyor. Görüntüleme 
envanteri üçüncü parti uygulamalarda kullanılacağı için bu uygulamalar ile birlikte 
büyük olasılıkla onay isteyecektir.

Tüm onay verilen envanter, optimum kampanya performansı ve optimizasyonu için 
attribution API ile talep edilebilir.
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Attribution Gizliliği Modellerimiz, Adjust'ın iOS 14 değişiklikleri için birincil teknik 
çözümüdür. Bu dönüşüm modellemelerini geliştirmemizin arkasındaki temel 
ilke, müşterilerimizin bu geçiş süresini olabildiğince sorunsuz tamamlamasını 
sağlamaktı. Bu yüzden, dönüşüm modellemesi verileriniz Adjust kontrol panelinde 
alışkın olduğunuz gibi görünecek. 

Genişletilmiş Gizlilik Ölçümlemesi modelimiz, onay vermeyen kullanıcıların verilerinin 
üçüncü partilerle paylaşılmasını engelliyor. Bu, yaptığınız tüm ölçümlemeler ve 
analizlerde en yüksek gizlilik seviyesini korumanızı sağlar. Bu attribution modeli ile, 
birinci parti olarak her kanal için toplu attribution'larınızı Adjust kontrol panelinde 
görebilirsiniz ve kullanıcılarınız için ham veri callback'leri alabilirsiniz.

Tüm performans KPI'ları ve toplu attribution verileri, Adjust kontrol panelinizde 
KPI servislerimiz aracılığıyla kullanımınıza açık olmaya devam edecektir. Cohort'lar, 
Deliverable'lar, Reklam Harcaması ve Adjust Automate özellikleri, her zaman olduğu 
gibi çalışmaya devam edecek ve toplu verilerinizin uygulanabilir kalmasını sağlayacaktır.

Hesapla: Attribution Gizlilik Modelleri
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Her sektörde yapılan tahmin ve projeksiyonların modelleri, onları beslediğiniz veriler kadar 
güçlüdür. Modelinize sadece birkaç tane toplu ve anonimleştirilmiş veri noktası verirseniz, 
modeliniz doğası gereği tanımlı kullanıcı-seviyesi verilerle beslenmiş bir modelden daha az 
doğru olacaktır.

Güçlü bir onay stratejisinin önemini bu yüzden vurguluyoruz: Belirleyici verileriniz sadece 
kullanıcı düzeyindeki tipik verilerinizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu veri noktaları, 
onay vermeyen kullanıcılarınızın performans hesaplamalarını yürütmek için model 
çözümlerimizde de kullanılacaktır.

Bu modeli olabilecek en güçlü hale getirmek için dört araştırma alanına odaklanıyoruz:
 

• Göreli Kanal Önemi (Relative Channel Importance, RCI) - Genelde ne kadar çok 
reklam harcaması yaparsanız o kadar install alırsınız. Ancak hangi kanallar en büyük 
artışları sağlıyor? RCI, her pazarlama kanalının install'lar gibi önemli metriklere etkisini 
ölçmek için verilerinizdeki farklılıklara bakar. Bu yaklaşım, elinizde hiçbir attribution 
verisi olmasa bile kullanılabilir.

• Ekstrapolasyon - %10'luk bir kullanıcı onayı oranından başlayarak, attribution payının 
benzer olduğu ağların verilerini karşılaştırırız ve toplam install oranını çıkarabiliriz.

• Tahmin bazlı ölçümleme - Machine learning algoritmalarının gücünü kullanarak 
bir tıklama akışını belli bir install'la cihaz özelliklerini kullanarak ağlar arasında 
eşleştirebiliriz.

• Davranışsal sınıflandırma - Machine learning algoritmalarıyla farklı ağlardaki kullanıcı 
event'lerinin düzenlerine bakarak, attribute edilmemiş install'ları sınıflandırabiliriz.

Nasıl çalışır?
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SKAdNetwork desteğimiz, iOS 14 çözümümüzün üçüncü parçasıdır. 
SkAdNetwork özelliklerine tam desteğimize, yeni görselleştirme 
çözümümüz olan Veri Kanvası (Data Canvas) ve mevcut Adjust Automate 
ürünlerimiz de dahildir.

Apple, SKAdNetwork'ü 2018 yılında tanıttı ve kullanıcı seviyesinde 
verilerin mevcut olmadığı durumlarda kampanya ölçümlemesine farklı bir 
yaklaşım getirdi. iOS 14 ile birlikte, Apple'ın geliştiricilerin IDFA erişimini 
kısıtlamasından kaynaklanan etkilerini azaltma çalışmalarının sonucunda 
SKAdNetwork çerçevesi genişletildi.

SKAdNetwork, 0 ve 63 arasındaki bir numaradan oluşan (ya da ikili 
düzende 000000 ve 111111 arasında) 24 saatlik bir zamanlayıcıya sahip 
6-bitlik downstream metriği sağlar.Bu 'dönüşüm değeri' ikili düzende 
ifade edilebilen herhangi bir değere atanabilir.Dönüşüm değeri, uygulama 
içinde tanımlanan yeni bir 6-bit kod ile her güncellendiğinde zamanlayıcı 
penceresini 24 saat daha uzatır. 

Bu dönüşüm değeri penceresi sona erdiğinde, attribution için ikinci bir 
24 saatlik zamanlayıcı başlar. Bu 24 saatlik pencere içinde, SKAdNetwork 
attribution verilerini rastgele bir zamanda verir. Rastgele zamanlayıcının 
arkasındaki düşünce, event tetikleyicilerinin tekil kullanıcılara bağlanmasının 
önüne geçmek için install zamanını gizlemektir. SKAdNetwork sistemi, bu 
verileri kullanıcı seviyesinde veriler olmadan toplu halde paylaşır.

Topla: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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Adjust şu anda sektördeki en çok SKAdNetwork entegrasyonuna sahip olan attribution 
sağlayıcısıdır, böylece partnerleriniz kim olursa olsun kampanyalarınızı kesintisiz bir 
şekilde yürütebilirsiniz. Güncellenmiş listeyi burada bulabilirsiniz.

Yeni 24 saatlik 
zamanlayıcı başlar

Yeni uygulama indirilir

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Zamanlayıcı periyodunda event tetiklendi

Zamanlayıcı bitmeden hiçbir event tetiklenmedi

updateConversionValue(...:)

24 saatlik zamanlayıcı başlar

dönüşüm değeri güncellendi

SKAdNetwork Payload

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Reklam Ağı

SKAdNetwork (devam)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Dönüşüm Değerleri

Adjust, dönüşüm değerlerine yönelik iki ana yaklaşımı destekleyecektir: standart event-
bazlı çözümümüz ve gelişmiş değer-tabanlı çözümümüz.

Standart dönüşüm değeri çözümü / event-bazlı çözüm

Standart dönüşüm değeri sistemimiz, dönüşüm değerleriyle altı event'i eşleştirmenize 
olanak verir.Dönüşüm değerindeki her bit, bir event ile eşleşir. İlgili bit 1 ise, event meydana 
gelmiş demektir; 0 ise, event gerçekleşmemiş demektir.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı kayıt olur, bir uygulama-içi alışveriş yapar, ve sonra tutorial'ı 
tamamlar. Her event'i temsil eden bit, bu eylemlerden sonra güncellenir ve tüm event'leri 
takip eden bir dönüşüm değeri oluşturur.

"Pazarlamacılar, ideal olarak LTV'yi 24/48 saatte hesaplamak 
için minimum seviyede install sonrası bilgilerini seçmek zorunda 
kalacaklar. Optimizasyon sinyali daha az veri noktasına ve bir 
gecikmeye sahip olacak ve optimizasyon stratejilerinin daha 
çok bağlamsal bir yaklaşıma doğru kaymasını zorlayacaktır." 
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Gelişmiş dönüşüm değeri çözümü/değer tabanlı çözüm

Sadece altı bit'in event'lere bağlı olması çoğu kullanım senaryosu için uygundur ancak 
müşterilerimizin tüm iş ihtiyaçlarını karşılamıyor. Örneğin, mid-core/hardcore oyunlar 
için uygulama içi alışverişleri aralık sayısına göre ölçebilmek hayati bir önem taşıyor. Bu 
sektörlerdeki müşteriler, uygulama içinde kaç kullanıcının 10-15 dolar harcadığını veya kaç 
kullanıcının 1-5 alışveriş gerçekleştirdiğini anlamak ister. Hyper casual oyun müşterilerimiz 
ise, kaç kullanıcının 20-30 reklam gösterimi izlediğini ya da 1-2 dolar ad revenue yarattığını 
ölçümlemek isterler.

Bunu desteklemek için, müşterilere dönüşüm değerini belirlemenin daha esnek bir 
yolunu sağladık: değer ve sayı aralıklarını da destekleyen gelişmiş bir şema. Bu metod ile, 
reklamverenler kullanıcı davranışlarını incelerken daha fazla ayrıntı seviyesine sahip olurlar. 
Kaç oturum, event, IAP revenue, ya da ad revenue (ya da bunların bir kombinasyonu) 
olduğunu sayabilirler ve bu bucket'ları bir dönüşüm değerine bağlayabilirler.

Bu şema içerisinde müşteriler değerleri istedikleri gibi atama esnekliğine sahiptirler:

• Tekil event eşleştirmesi: Örneğin, müşteri sepete ekleme event'ini dönüşüm 
değeri 6 ile eşleştirebilir ve bu değer alındığında kullanıcının sepete bir ürün 
eklediğini bilirler.

• Çoklu event eşleştirmesi: Müşteriler, event'lerin bir kombinasyonunu farklı 
değerler ile eşleştirebilirler. Örneğin, "birinci level'ı tamamla" ve "bir uygulama 
içi alışveriş yap" event'lerini dönüşüm değeri 20 ile eşleştirebilirler.

• Tekil event aralığı eşleştirmesi: Bir event dağılımını farklı değerlerle eşleştirme 
seçeneği sunar. Örneğin, 10-15 dolar arasındaki uygulama içi alışverişleri 
dönüşüm değeri 15'e, kullanıcının yaptığı 1-5 uygulama içi alışverişi dönüşüm 
değeri 25'ye, ve bir kullanıcının 20-30 reklam görüntülemesini dönüşüm değeri 
3'e bağlayabilirsiniz.

• Çoklu event aralığı eşleştirmesi: Ayrıca bunun bir kombinasyonunu da 
eşleştirebilirsiniz. Örneğin, 'sepete ekle' ve 'uygulama içi alışverişte 101-200 dolar 
harcama' event'lerini dönüşüm değeri 63'e, ya da 'birinci level'ı tamamlamak' ve 
'uygulama içi alışverişte 21-50 dolar harcama' event'lerini dönüşüm değeri 29'a 
bağlayabilirsiniz.
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Dönüşüm değeri, belirli bir değer için tüm koşullar karşılandığında tetiklenir. Çoklu dönüşüm 
değerleri cihazın durumu ile eşleşirse, şemadaki en yüksek değer öncelikli olur.

Farklı bucket ve eylemlere değer atamak için bir şema düzenlerken, SKAdNetwork dönüşüm 
değerlerinin sadece uygulama cihazda ön plandayken güncelleneceğini unutmayın. Bu 
nedenle, eylemlerin kombinasyonlarının kullanıcı bir oturumda aktifken gerçekleşeceğinden 
emin olun. Kullanıcı başka bir uygulamaya geçerse tam olarak tamamlanmayacak event'lerin 
tetiklenmesine güvenmeyin.

Benzer şekilde, kullanıcı yolculuklarını planlarken, dönüşüm değerlerinin yalnızca 
yukarı doğru revize edilebileceğini unutmayın. Yani "satın alma tamamlandı" 
event'iniz 22 olduğunda "sepete ekle" event'inizi 55 olarak tanımlamayın.
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Monetizasyon stratejisine göre 
iOS 14 için en iyi yöntemler
Reklam monetizasyonu

Yüz binlerce uygulama yayıncısı, monetizasyonu reklamlarla ve reklamlarını yayınlayan ağlarla 
oluşturdukları partnerliklerle yapıyor. Bir reklam her görüntülendiğinde, uygulama yayıncıları 
ad revenue'den pay alıyor.

İki tür reklam vardır:
• Bağlamsal
• Hedefli

Bağlamsal reklamlar hedefli değildir, yani spesifik kullanıcıları hedeflemezler. Bu reklamlar daha 
az spesifik ve dönüşüm olasılıkları daha düşük olduğundan genellikle hedefli reklamlardan daha 
ucuzdur.

Hedefli reklamlar, IDFA ile hedeflenen belli kullanıcılara servis edilir. Bağlamsal reklamlardan 
daha pahalıdırlar ve genellikle dönüşüm oranları daha yüksek olduğundan ekosistemde rağbet 
görürler.

iOS 14 ile birlikte, onay vermeyen hiçbir kullanıcıya hedefli reklam servis edilemeyecektir, 
bu da yayıncıların reklam başına aldıkları revenue'nün düşmesi demektir. Bu yüzden yayıncılar, 
reklamın kalitesi azaldığı için bu revenue kaybını kapatmaları gerektiğinden kullanıcılarını daha 
fazla reklam gösterecekleri konusunda uyarabilirler.

"Monetizasyonunu reklamlarla yapan geliştiriciler yüksek onay 
oranlarına sahip olmak istiyorlarsa, onay isteme stratejilerini hızla 
gözden geçirmeleri gerek çünkü CPM'leri ve revenue'leri ATT'den 
sonraki ilk gün tehlikede olacak."
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SKAdNetwork kurulumunda, gelişmiş çözümümüzdeki "adrevenue" koşulu ile 
geliştiriciler reklam gösterimlerini ve ad revenue sayılarını takip edebilirler.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı 0.20-10 dolar arası (ya da raporlanan para 
birimiyle) revenue yarattıysa, dönüşüm değeri '1' olarak alınır.

En fazla 63 Ad revenue ya da Ad impression bucket yapılandırılabilir. 
24 saatlik dönüşüm penceresi önerilir. Cihazdaki ad revenue entegrasyonları 
(MAX, Mopub ve diğerleri gibi), dönüşüm değeri yönetimi açısından S2S'in 
ertesi gün çözümlerine göre yüksek oranda daha güvenilirdir.

Reklam monetizasyonu ve SKAdNetwork

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0.20,

  "revenue _ max": 1.00

}
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Uygulama-içi alışverişler

Gerçek gelir açısından iOS 14, kullanıcıların uygulama içi harcama miktarını etkilemeyecektir. 
Uygulama içi alışverişler yine aynı maliyete sahip olacaktır, yani kullanıcılar yine uygulama içinde 
satılan ekstra can ve altın gibi ögeleri satın alabilecektir. Ancak onay vermeyen kullanıcılar için 
deterministik attribution olmadan, uygulama yayıncılarının her kampanyanın ne kadar revenue 
yarattığını bilmeleri zorlaşabilir. 

İhtiyacınız olan hassasiyet derecesine göre, uygulama içi alışveriş davranışlarını 
SKAdNetwork ile standart ya da gelişmiş çözümlerimiz ile takip edebilirsiniz. 

Altı veya daha fazla IAP event'i takip etmek istiyorsanız, standart çözüm her event'e 
bağlanabilir ve buradan bu dönüşümleri takip edebilirsiniz.

Yukarıdakine benzer şekilde, daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız, gelişmiş çözümümüzde 
"purchases" koşulunu kullanabilirsiniz. "purchases" koşulu, toplam alışveriş event'lerini 
ve toplam satın alma revenue sayısını takip etmenize olanak tanır.

Aşağıdaki örnekte dönüşüm değeri, kullanıcı en az 3 satın alma işlemi yaparsa ve 
20 doların (veya uygulamada raporlanan para birimi) altında harcama yaparsa tetiklenir.

Satın alma bucket'ları, genel IAP revenue (veya satın alma sayısını) veya belirli bir özel 
event'in kümülatif revenue'sunu ölçmeye olanak tanır. Satın alma bucket'ları, saha 
kompleks ölçümlemeler için event flag'leri ya da sayaçlar gibi diğer tetiklemelerle bir 
arada kullanılabilir.

Uygulama içi alışverişler için SKAdNetwork

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20.0

}

Oyun, e-ticaret, teslimat veya seyahat rezervasyonu sektörleri için 
Ortalama Sipariş Değeri (AOV), kullanıcıların uygulamada harcadıkları 
miktarı ölçümleyen ve çok sık kullanılan bir KPI'dır. AOV için optimizasyon 
yapıyorsanız, "purchases" koşullarını kullanmanızı öneririz.
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Monetizasyonunu abonelikler ile yapan uygulamalar için iOS 14'ün getirdiği asıl zorluk, 
SKAdNetwork zamanlayıcısını 24 saatin ötesine hatasız bir şekilde erteleyebilmektir. 
Zamanlayıcıyı, dönüşüm penceresini bir bit kullanarak uzatıp ertelemek mümkündür. 
Sadece bir dönüşüm değeri güncellemesini tetikleyerek 24 saat daha elde etmiş olursunuz. 
Ancak bu, kullanıcının her gün uygulamanıza girmesini ve dönüşüm değeri tetiklemesinin 
ön planda çalışmasını gerektirir. 

Bu nedenle aboneliklere sahip uygulamalar, "deneme süresi başlangıcı" event'ini 
SKAdNetwork sinyali olarak kullanmak isteyebilir. Bu event, görünürlüğün olduğu 
pencerede daha güvenilir bir şekilde gerçekleşir.

Standart SKAdNetwork çözümümüz, dönüşüm event'lerini Adjust kontrol panelinde zaten 
takip ettiğiniz abonelik event'leriyle eşleştirmenize olanak tanır. 

Video streaming veya dating uygulamaları için kullanıcı etkileşimi en önemli metriklerden 
biridir, bu yüzden müşterilerimizin gelişmiş çözümümüzdeki "sessions" koşullarını 
kullanmalarını öneririz.

"sessions" koşulu ile gerçekleşen toplam oturum sayısını takip edebilirsiniz. Aşağıdaki 
örnekte, kullanıcı 5 ila 10 arasında oturum kaydederse, dönüşüm değeri 3 olacaktır.

Abonelikler

Abonelikler için SKAdNetwork

• count_min (varsayılan olarak 1) – Takip edilen 
toplam oturum miktarı belirtilen miktardan az 
olmamalıdır;

• count_max (varsayılan olarak sınırsız) – Takip 
edilen toplam oturum miktarı, belirtilen miktarı 
aşmamalıdır;

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10

}
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iOS 14 parametrelerinin sürekli değiştiğinin farkındayız. Endüstrideki partnerlerimizle 
ve müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalmak için çok çalışıyoruz, ve gelecekteki 
değişikliklerden haberdar olacak ilk MMP'lerin arasında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 
herhangi bir ek gizlilik parametresine adapte olacak çevikliğe ve deneyime sahibiz.

iOS 14'de müşterilerimize hizmete devam etmek için yaklaşımımız, pazarlamacıların 
kendilerine güvenerek veri odaklı karar verdiklerinden emin olmaktır. 

Bu felsefe, son kullanıcıların gizliliğini sağlarken, kullanıcı düzeyindeki güçlü verilerden 
yararlanmaya devam etmeye odaklanır. Bizim çözümümüzü kullanarak, akılcı kararlar 
vermeniz ve kullanıcı tabanınızı sürekli büyütmeniz için ihtiyaç duyduğunuz doğruluğu 
sağlamaya devam edeceğiz. 

Adjust'ın iOS 14 çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen size özel 
tavsiyelerde bulabilecek Adjust temsilcinizle iletişime geçin, ya da Adjust çözümlerinin 
pratikte nasıl çalıştığını görmek için bir demo isteyin. Ayrıca iOS 14 kaynak merkezimizi 
ziyaret ederek tüm iOS 14 rehberlerimize göz atabilirsiniz.

Sonuç

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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ADJUST HAKKINDA
Adjust, kendini en yüksek gizlilik ve performans standartlarını sağlamaya 
adamış küresel bir uygulama pazarlama ve analitik platformudur. Adjust'ın 
çözümleri arasında attribution ve ölçümleme, sahtecilik önleme, siber güvenlik 
ve otomasyon araçları yer alıyor. Şirketin misyonu, Adjust ile birlikte çalışan 
50,000'den fazla uygulama için mobil pazarlamayı daha basit, daha akılcı ve 
daha güvenli hale getirmektir.

Size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek ister misiniz? Şimdi bize ulaşın 
ve özel kullanım durumunuza nasıl uyabileceğimiz ile ilgili bilgi alın.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com
https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

