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1. Giriş

Teknolojik gelişmelerin 2000’li yıllarda hız 
alması, ofis ve ev ortamlarında, sanayide, 
sağlık hizmetlerinde ve benzeri alanlarda 
insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. Bu 
gelişmeler aynı zamanda eğitim alanında da 
görülmeye başlamıştır. Durağan olan teknolo-
jik araçlar artık yavaş yavaş kullanım sahası-
nı genişletmiş, sabit olmaktan da kurtulmaya 
başlamıştır [1]. Günümüzde her alanla ilişkili 
bilgi sistemlerinin tablet bilgisayar ortamına 
taşınmaya çalışılmasıyla, mobil yazılım uygu-
lamaları, gelişmekte olan ve dolayısıyla eği-
lim kazanan teknolojiler arasında ön sıralarda 
yer almaktadır [2].

Mobil uygulamalar gün geçtikce yazılım dün-
yasında 90’lı yıllarda web’in aldığı gelişmeyi 
benzeyen önemli rol oynar hale geldi. Apac-
he Cordova sayesinde HTML5 uygulamalar 
geliştirerek bütün platformlarda ve uygulama 
mağazalarında rahatlıkla yayınlanmaktadır:  
iOS,  Android, Windows Phone, Blackberry, 
Bada, Tizen’e kadar[3].

Gelecekte yeni platformların ekleneceği, yeni 
platforma ilginin olup olmayacağı ayrıca mev-
cut platformların gelecek yıllardakı durumla-
rıda tahmin etmek şimdiden doğal olarak çok 
zor bir durum. Şuanda bir uygulama geliştirip 
yayınlamak isteyenler en az iki seçenek ara-
sında kalmaktadır: sadece tek bir platformda 
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uzmanlaşıp üzerinde çalışmak veya daha çok 
platform üzerinde çalışarak daha geniş alanlara 
ulaşmak[4].

Sadece bir geliştiricinin birden fazla platformu 
iyi bir şekilde öğrenmesi ve çalışması, plat-
formlardaki değişmeleri takip etmesi ve eğiti-
mi zor bir iş olacaktır. Bir diğer taraftan  firma 
farklı  platformlarda uzmanlaşmış geliştiricile-
ri istihdam etmesi firma açısından külfetli bir 
iş olacaktır [5].

Belirtilen bu ikilem  karşısında farklı platform-
larda  çalışıp bir arayüzde birleşmesini olanak 
sunan web teknolojisinin üçüncü bir seçenek 
olarak değerlendirilmesinde yarar olacaktır[6].

Web teknolojisi sayesinde mobil sektörü son 
yıllarda güçlü bir ivme kazandı. HTML ve 
CSS3 referans alınarak mobil teknoloji dünya-
sını kullanımı ve uygulama geliştirme açısın-
dan yeni yaklaşımlar ve araçları sundu[7]. 

2. Native mi Hybird Uygulama mı?  

Mobil dünyasında günümüzde aktif  ola-
rak kullanılan temel teknolojileri üç sınıfta 
değerlendirilmektedir[8]:

N• ative uygulama : Özel işletim sistemi 
tarafından desteklenen programlama dille-
rinden birini kullanıp belirli bir platform 
için yazılıp derlenmiş uygulamadır. 
W• eb uygulması : Web sayfaları özellikle 
web teknolojileri; HTML, CSS3, JavaSc-
ript ile geliştirilerek mobil cihazlar için 
optimize edilmiştir.
H• ybrid uygulama üstte belirtilen iki kate-
goriden en iyi şekilde yararlanmayı sağla-
maktadır:  Web teknolojileri ile yazılmış 
ama uygulama yerelde native uygulama-
nın içerisinde çalıştırılmaktadır.

Her topolojinin kendi yapısı içerisinde pozitif 
ve negatif yanları mevcuttur. Seçim yaparken 
faaliyeette bulnacağımız farklı koşullara göre 
dikkatlice seçim yapılmalıdır.

Örneğin native uygulama tarafından baktığı-
mızda platformla entegrasyonu uyumlu ol-
masında dolayı programın işletilmesinde hız 
farklılıkları göze çarpmasına rağmen diğer 
platformlara direk olarak taşınamamaktadır.

Bir web uygulması ise hemen hemen bütün plat-
formlarda sonuç alınabilinirken aktif internet 
bağlantısı istemekte vede cihazın dosya sistemi-
ne ve diğer kaynaklarına erişememektedir.

Hybrid topolojide ise web uygulaması internet 
bağlantısı gerektirmemekte vede cihazın kay-
naklarına erişim yetkisi bulunmaktadır.

Bu durumunda değinilmesi gereken eksiklikle-
ri mevcuttur :

G• rafik işlem verimliliği düşük,
Y• erel kaynaklara erişimde yavaşlama,
G• rafiksel arayüz görünümü, platforma ait 
özel bir arayüze sahip olmayabilir.

Bu çalışmada bütün sistemlerde çalışabilen bir 
mobil uygulama tasarlanmıştır. Yapılan uygula-
ma İOS, Android, ,Windows Phone, Blackberry  
platformlarında çalışabil-mektedir.  Aynı zaman-
da uygulmanın web versiyonu da mevcuttur. 

Uygulama da günümüzde cep telefon kulla-
nıcılarının ihtiyacı olduğu düşünülen ikinci el 
cep telefonu değeri belirlemek için bir portal 
geliştirilmiştir. Uygulama da kullanıcının cep 
telefonunun özelliklerine göre telefonun ikinci 
el piyasadaki yaklaşık değerini sorgulayabildi-
ği bir ekran bulunmaktadır. Kullanıcı telefon 
özelliklerini oluşturduktan sonra telefonun mo-
deline göre bir satış fiyatı belirlenmekte ve bu 
ayrı bir ekranda kullanıcıya gösterilmektedir. 

Bundan sonraki bölümlerde uygulamanın ge-
liştirildiği ortamlar ve ekran çıktıları ile uygu-
lamanın detayları anlatılacaktır. Son bölümde 
ise sonuç ve önerilerden bahsedilecektir.
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3. Geliştirme Ortamı

Uygulamada HTML5, CSS3, JavaScript ve 
JQuery Mobile teknolojileri kullanılarak oluş-
turulmuştur. Veritabanı olarak MYSQL kulla-
nılmıştır. Web kısmında ise Wordpress kulla-
nılmıştır. Test ortamı olarak Eclipse, PhoneGap 
2.9, Android SDK kullanılmıştır.   iOS,  Andro-
id, Windows Phone, Blackberry platformların-
da çalışabilmektedir. 

Kasım 2012 verilerine göre piyasadaki Andro-
id sürümlerinin %99.6’sı 2.1 ve üzeri sürümleri 
kullanmaktadır[9].

4. Uygulama

Uygulama 4 temel adımdan oluşmaktadır. Bu 
adımlar;

D• eğerlendir
R• ehber
M• akaleler
İ• letişim

Uygulamanın giriş ekranı bu 4 adımı içeren bir 
ekrandan oluşmaktadır. Bu menü HTML5 web 
teknolojileri kullanılarak tasarlanmıştır.

Şekil 1. Uygulama Giriş Ekranı

Şekil-1 de kullanıcı menüden istediği seçeneği 
seçebilmektedir. Yapılan seçime göre kullanıcı 
yönlendirilmiştir.

Şekil 2. Telefon Markası Seçimi

Şekil-2’de kullanıcının Değerlendir seçeneği 
ile yönlendirildiği ekran görülmektedir. Bura-
da telefon markası seçimi yapılacaktır.

Şekil 3. Telefon Model Seçimi

Şekil-3’de modeli seçilen telefon ile ilgili mar-
kalar listelenmiştir. Veriler JSON ile veritaba-
nından çekilmektedir.
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Şekil 4. Telefon Detaylı Bilgi

Şekil-4’de telefon ile ilgili detaylı bilginin se-
çimi yapılmaktadır.

Şekil 5. Telefon Detaylı Bilgi Ekranı

Şekil 6. Telefon Detaylı Bilgi Ekranı

Şekil 7. Telefon Değeri Belirleme Ekranı

Şekil 7’de kullanıcının girdiği değerlere göre 
değerlendirilerek piyasa şartlarına göre bir fi-
yat belirlenmektedir.

Kullanıcılar için faydalı olacağı düşünü-
len yönlendirici videolar güncel olarak 
youtube’dan çekilerek bu sayfada kullanıcıya 
gösterilmektedir.
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Şekil 8. İpuçları Ekranı

5. Sonuç ve Öneriler

Cep telefonu kullanıcıları için kullandıkları ci-
hazın fiyatı hakkında fikir olmak için başvura-
bilirler. Uygulama sayesinde cihazların tahmini 
değerlerini ve videolar, makaleler yardımıyla 
teknik bilgi sahibi olabilmektedirler. 

Uygulama açık kaynak kodlu teknolojiler ile 
geliştirildiği için gelişen teknolojiye uygun 
olarak daha geliştirilebilir. Farklı cihazlar ek-
lenerek daha büyük bir kesime hizmet etmesi 
sağlanabilir.
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