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Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle mobil platformlar 
büyük önem taşımaya başladı. Günümüzde mobil 
platformlarda yer almayan, mobil hizmetler ve 
mobil siteler sunmayan şirketler rakiplerine göre 
geride kalıyorlar. Mobil platformlarda yer almak ve 

uygulama geliştirmenin yüksek maliyetleri ise özellikle küçük ve orta 
boy şirketlerin gözünü korkutuyor. Oysa geçtiğimiz bir kaç sene içinde 
kolay mobil uygulama geliştirmeye olanak tanıyan bir çok servis ortaya 
çıktı. Bu servisleri kullanarak düşük maliyete kaliteli mobil uygulamalar 
geliştirmek mümkün. Bu sayımızda sizlere bu servisleri tanıtacağız.

Mobil uygulamasız 

şirket kalmasın!
Web tabanlı mobil uygulama geliştirme platformlarıyla Android ve IOS uygulamaları geliştirmek çok kolay AppMakr

Kolay mobil uygulama geliştirme servislerinin ilklerinden biri olan AppMakr, hiç 
kod yazmadan mobil uygulama geliştirmeye olanak tanıyor. AppMakr ile bugüne 
kadar tam 1 milyon 324 bin mobil uygulama geliştirilmiş. AppMakr platformu 
kullanılarak hem IOS hem Android hem de HTLM5 tabanlı uygulamalar 
geliştirilebiliyor. AppMakr kolay kullanımlı bir görsel arabirime sahip. Bu 
görsel arabirim kullanarak beş on dakika içinde bir mobil uygulama geliştirmek 
mümkün. Arabirimde statik sayfalardan, sosyal medya entegrasyonuna, RSS 
beslemelerine kadar bir çok farklı seçenek bulunuyor. Kullanıcı bu seçenekleri 
kullanarak uygulamasını oluşturabiliyor. AppMakr’ın en önemli özelliklerinden 
birisi uygulamanın grafik öğelerinin tamamen özelleştirilebilmesi. Bu sayede 
kurumsal kimliğinizi yansıtan uygulamalar geliştirebilirsiniz. 

AppMakr’da uygulama geliştirdikten sonra geliştirdiğiniz uygulamayı mobil 
yazılım marketlerine gönderebiliyorsunuz. AppMakr’ın kendine ait bir Android 
yazılım marketi var. Android yazılımları ve HTML5 bu market üzerinden 
erişilebiliyor. Bu servisten tamamen ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Google 
Play veya Apple Appstore’da yer almak isterseniz bunun için ekstra servis ücreti 
ödemeniz gerekiyor. Bu ücret ise oldukça makul.  Sadece ayda 9 dolar ödeyerek 
uygulamanız Google Play ve Appstore’de yer alabiliyor. İşin en güzel yanı ise 
uygulamanın tamamen size ait olması. Uygulamayı kendi hesabınızla marketlere 
ekleyip, isterseniz daha sonra uygulamanızı satabiliyorsunuz. 

AppMakr hakkında daha fazla biliye www.appmakr.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

http://www.bilisimdergisi.org/s166
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iBuildApp
2010 yılında kurulan iBuildApp piyasanın en 
büyük servislerinden birisi. 2010 yılından bu yana 
iBuildApp kullanarak 783 bin mobil uygulama 
geliştirilmiş. iBuildApp kullanarak Android, IOS 
ve HTML5 uygulamaları geliştirilebiliyor. Kolay 
kullanımlı bir arayüze sahip iBuildApp’de oldukça 
gelişmiş özellikler var. Uygulamalara statik HTML 
sayfalarından tutun, videoya, RSS’den, sosyal 
medya entegrasyonuna kadar bir çok özellik 
ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca iBuildApp’ın geniş bir 
şablon kütüphanesi bulunuyor. Bu hazır şablonları 
kullanarak çok daha hızlı bir şekilde uygulama 
geliştirilebiliyor.  Servise binin üzerinde hazır 
şablon bulunuyor. 

iBuildApp’i rakiplerinden ayıran en büyük 
özellik, İBuildApp kullanarak online mağazalar 
açılabilmesi. Hiç kod bilmeden sadece birkaç 
dakikada bir mobil online mağaza açılabiliyor ve 
Paypal ile ödeme kabul edilebiliyor. iBuildApp’in 
bir diğer güzel özelliği push bildirimlerine 
izin vermesi. Böylece önemli mesajlarınızı 
kullanıcılarınıza ulaştırabiliyorsunuz.

iBuildApp’in dört farklı abonelik modeli bulunuyor. 
Ücretsiz planda uygulama sadece 15 mobil 
kullanıcı tarafından indirilebiliyor ve mobil web 

sitesine sadece 500 ziyaret yapılabiliyor. Bu 
planda uygulamayı Google Play ve Appstore’a 
göndermek mümkün değil. Pek fazla kullanışlı 
olmayan bu plan kullanıcıların iBuildApp’i 
tanıması için sunulmuş. Ayda 9.99 dolar olan 
Basic planda 100 kullanıcı ve limitsiz web sitesi 
ziyaretine olanak tanınıyor. Ayrıca uygulamayı 
kendi hesaplarınızı kullanarak Google Playe ve 
Appstore’da yayınlayabiliyorsunuz. Ayda 29 dolar 
olan Business plan 2000 kullanıcıya olanak tanıyor 
ve uygulamaların yazılım marketlerine gönderimi 
iBuildApp tarafından sağlanıyor. Bize göre en 
mantıklı plan olan Enterprise’da herhangi bir 
kullanıcı sınırlaması yok ve uygulamayı tamamen 
kendi markanız adıyla yayınlayabiliyorsunuz. 
Enterprise planın fiyatı ise ayda 79 dolar. iBuildApp 
hakkında daha fazla bilgi için www.ibuildapp.com 
adresine bakabilirsiniz.

TheAppBuilder’la yazılım geliştirmek iki şekilde 
oluyor. Birinci modelde yazılım geliştirme 
ekibiniz TheAppBuilder yazılım kütüphanesini 
kullanarak yazılım geliştiriyor. İkinci modelde ise 
siz ihtiyaçlarınızı belirliyorsunuz TheAppBuilder 
yazılım ekibi sizin için uygulamayı kendi 
platformunu kullanarak geliştiriyor.

TheAppBuilder kullanılarak şu zamana kadar 338 
bin kurumsal uygulama geliştirilmiş. Normalde 
kurumsal mobil uygulamalar yüksek maliyetli 
uygulamalardır. TheAppBuilder kullanarak uygun 
fiyatlı kurumsal uygulamalar geliştirebilirsiniz. 
Diğer servislerin aksine sabit bir fiyat sunmayan 
TheAppBuilder proje bazında fiyatlandırma yapıyor. 
Daha fazla bilgi için www.theappbuilder.com 
adresine bakabilirsiniz.

Mozilla Appmaker’ın kuşkusuz en büyük özelliği 
açık kaynak kodlu olması. Kullanıcılar platforma 
katkıda bulunup geliştirme ekibinde yer 
alabiliyorlar. Mozilla Firefox’la dünya çapında bir 
başarı elde etti. Mozilla Appmaker şu an için henüz 
emekleme safhasında olsa da gelecek için büyük 
umutlar vaat ediyor. Mozilla Appmaker’ı denemek 
ve daha fazla bilgi almak için apps.webmaker.org 
adresine bakabilirsiniz.

TheAppBuilder
Eğer uygulamanız veritabanı bağlantısı gibi 
gelişmiş özellikler içeriyorsa TheAppBuilder 
servisine göz atmanızı tavsiye ederiz. Diğer 
uygulama geliştirme servislerinin aksine 
TheAppBuilder sadece kurumsal pazarı 
hedefliyor. Gelişmiş bir yazılım kütüphanesi sunan 
TheAppBuilder ile B2B uygulamaları geliştirmek 
mümkün. Servisi kullanarak satış, servis 
otomasyonu gibi uygulamalar geliştirilebiliyor. 
Ayrıca müşterilere yönelik proje takibi, raporlama 
ve teklif otomasyonu gibi uygulamaları geliştirmek 
mümkün.

Mozilla Appmaker
Firefox’un yaratıcısı Mozilla yakın zamanda 
mobil uygulama geliştirme platformu alanına 
da girdi. Henüz alfa aşamasında olan Mozilla 
Appmaker gelecek için büyük umutlar sunuyor. 
Tamamen açık kaynak kodlu bir mobil uygulama 
geliştirme platformu olan Mozilla Appmaker kolay 
kullanımlı ama gelişmiş özelliklere sahip. Mozilla 
Appmaker’la basit statik uygulamalardan kamera 
bağlantılı sohbet uygulamalarına kadar değişik 
türde uygulamalar geliştirilebiliyor. Web tabanlı 
bir sistem olan Mozilla Appmaker’da her şey 
sürükle bırak esasına göre geliştirilmiş. Uygulama 
geliştirme platformunda formlar, düğmeler ve 
hazır şablonlar bulunuyor.

Mozilla Appmaker şu an için sadece HTML5 tabanlı 
uygulamaların geliştirmesine olanak tanıyor. 
Kullanıcı uygulamayı geliştirdikten sonra linki 
istediği kişiye vererek dağıtımını sağlayabiliyor. 
Platformda henüz Android ve IOS uygulama 
geliştirme özelliği yok.

AppsGeyser
Eğer tamamen ücretsiz bir Android uygulaması 
geliştirmek istiyorsanız AppsGeyser’a bir göz 
atmanızı tavsiye ederiz. 2011 yılında faaliyete 
geçen AppsGeyser kısa bir zamanda popüler oldu. 
Günümüzde AppsGeyser ile geliştirilmiş 965 bin 
mobil uygulama bulunuyor. 

AppsGeyser’in en büyük özelliklerinden birisi 
mevcut HTML5 uygulamanızı Android uygulaması 
haline getirmesi. HTML5 ile bir uygulama 
geliştirip bunu sadece birkaç tıklamayla Android 
uygulaması yapabiliyorsunuz. Bu kullanıcılara 
büyük esneklik sağlıyor. Ayrıca bir mobil 
siteniz varsa bunu Android uygulaması haline 
getirebiliyorsunuz. Bunun için tek yapmanız 
gereken sitenin adresini girmek. AppsGeyser 
otomatik olarak siteyi bir uygulama haline 
getiriyor. Çoğu kişi için web uygulaması 
geliştirmek daha kolay ve web uygulaması 
geliştiricilerinin sayısı çok fazla. Uygun fiyata bir 
web uygulaması geliştirip bunu AppsGeyser ile 
Android uygulaması haline getirip Google Play 
markette yer alabilirsiniz.

AppsGeyser tamamen ücretsiz bir servis. 
Firma gelirini ise uygulamaların içine eklediği 
reklamlardan kazanıyor. AppsGeyser hakkında 
daha fazla bilgiye www.appsgeyser.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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