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ÖZ
Yazılım günümüzde bilişim ve endüstri dünyasının temelini oluşturmaktadır. Özellikle mobil
cihazların hayatııza girmesi ile beraber bu cihazlarda kullanılan yazılım temelli uygulamalar
günlük yaşamımızda daha fazla yer kaplamakta ve hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen çözümler
sunmaktadır. Bu kapsamda majör cihaz geliştiricileri kendi yazılım çalışmalarını açık kaynak
kod yaklaşımıyla kendi kullanıcılarına açarak, cihazları için uygulama yazılımlarının yine
kullanıcıları tarafından hazırlanmasına zemin hazırlamışlardır. Bilişim dünyasının önde gelen
firması Apple Inc. de bu anlayışla yola çıkmış ve mobil cihazları için kısmi yada tam açık
kaynak anlayışı ile yazılım dillerini ve yazılım ortamını kendi kullanıcılarına açmış, XCode
ismi ile bilinen bir IDE (Tümleşik Geliştirme Ortamı) editörü 2003 yılında yayınlamış ve bu
araç ile kullanıcıların tüm Apple ürünlerine kendilerinin yazılım geliştirmesini amaç edinmiştir.
Gelişen teknoloji ile birlikte XCode da verdiği desteği artırarak devam ettirmiş ve şu anda
XCode 9.0 sürümü aktif olarak yayındadır. Bu çalışmada yazılımın temelde ne olduğuna ve
Apple Inc nin 2003 yılından beri kendi yazılım çözümlerini hangi politika ile ve nasıl, ne
yöntemle çözdüğüne dair durum incelenmiştir. Çalışmadaki amaç ise majör bilişim firmalarının
yazılım çözümlerine yaklaşımlarını Apple Inc firması üzerinden ortaya koymaktır.
Anahtar kelimeler: yazılım,mobil uygulama,xcode,apple inc,bilişim,appstore

XCODE AS MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT PLATFORM IN
CONTEXT INFORMATION SOCIETY
ABSTRACT
Today, Software is the foundation of the world of information and industry. Especially, when mobile
devices come into the our world, software-based applications used in these devices take up more space
in our daily lives and offers solutions which aims to make life easier. In this context, major device
developers have laid the groundwork for the users to prepare their application software for their
devices by opening their own software studies to their users with open source code approach. Apple
Inc. Which is the leading company in the world of informatics, has started to work with this
understanding, put their software languages and software environment in service for users with partial
or open source for mobile devices. A IDE (Integrated Development Environment) editor known by
the name XCode published in 2003 and all Apple products of users aim to develop their own software
with this tool. Along with the developing technology, XCode has continued to increase its support and
currently XCode 9.0 is actively released. It was examined in this study that, What is the basis of the
software, what is the Apple Inc. Software solutions since in 2003, which policy is used and how. The
purpose of this study to explain the approaches of major IT companies to software solutions through
Apple Inc.
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GİRİŞ
Yazılım; içerisinde mikrokontroller ya da mikroişlemci barındıran elektronik cihazı belli bir
algoritma çerçevesinde yöneten, komutlar dizisidir. Makina dili temelde devrenin açık ve kapalı
mantığı ile işlemektedir. Bunu matematiksel olarak 1 ve 0 ları içeren ikilik sistem (Binary) ile
ifade etmekteyiz. Ancak karmaşıklaşan sistemler ve gelişen teknoloji ile beraber yazılım dilleri
denilen kavramlar ortaya çıkmış ve daha hızlı, kolay biçimde yazılımlar hazırlanabilmesine
yazılım dilleri olanak sağlamıştır. bunun ilk örneklerinden olan Assembly yazılan komutları
makine diline çeviren, belli sistemi ve gramer i olan bir dildir. Ancak gelişim bununla sınırlı
kalmamış ve Basic, C, C++ gibi diğer yazılım dilleri ile daha kolay gramerlere geçiş yapılarak
hızlı ve kolay yazılım geliştirme amacına daha da yaklaşılmıştır. Her yeni programlama dilinde
yazılım bilimine yeni yaklaşımlar getirilerek farklı modeller ortaya konulmuştur.
Algoritma ise yazılım terminolojisinde çokça kullanılan bir kavramdır. Anlam itibari ile bir
problemi çözmek için ya da belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Yazılımda tüm
işlevler gerçekleştirilirken algoritmik düzenler çerçevesinde tüm işlevler gerçekleştirilir ve
komutlar önceden tasarlanan yollara bağlı kalınarak yazılır. Algoritma ne kadar detaylı olursa
yazılımın hata oranıda o kadar düşeceğinden, proje aşamasındaki yazılım fikirlerinin önceden
algoritma çalışmalarının şemalar halinde hazırlanması önem arz etmektedir.
Apple Inc. Günümüzde bilişim sektöründe önemli bir yere sahip olan çok uluslu, Amerikan
menşeili teknoloji firmasıdır. 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne birlikte
kişisel bilgisayarlar üretmek amacı ile kurulmuş ve sektörde varlığını devam ettiren Apple Inc;
bilgisayarlar, multimedya cihazları, akıllı telefonlar ve tabletler ve yazılım alanına
yoğunlaşmıştır. Bunların dışında enerji ve elektrikli araçlar alanında da çalışmaları
bulunmaktadır. Apple Inc. firmasının tüm yazılım çözümleri için 2003 yılından bu yana
geliştirdiği uygulama ve SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) lar ile beraber göz önüne alındığında;
IDE (Tümleşik Geliştirme Ortamı) kapsamında değerlendirilmektedir. IDE’ler yazılımcıların hızlı
ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan ve geliştirme sürecinde bu süreci
organize eden, bunları sağlayacak olan tüm araçları içerisinde barındıran yazılımlardır. Android
Studio, Microsoft Visual Studio, Adobe Dreamweaver gibi IDE ler farklı amaçlar için
hazırlanmış örneklerdir. IDE lerin ortak özellikleri yazılımcının kullandığı yazılım dilini, yazılım
dilini geliştirirken renklendirerek ve tamamlayarak yazılımcıya yardımcı olmak ve hata analizleri
yaparak mevcut gramer hataları konusunda yazılımcıyı uyarmaktır. Apple Inc temelde tüm
mevcut işletim sistemlerinde ve yazılımlarında Objective-C ismi verilen yazılım dilini
kullanmaktadır. Ancak bu dilin gramerinin yazılımcılara fazlasıyla zor gelmesi sebebi ile 2014
yılında Swift isminde yeni bir dil yayınlamıştır. Dolayısı ile XCode üzerinde Apple Inc nin tüm
yazılım geliştirmeye açık olan işletim sistemlerine (iOS,watchOS,macOS,tvOS) Objective-C ve
Swift ile birlikte yazılım geliştirilebilmektedir.
XCode Apple Inc tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır ve Swift ya da Objective-C ile ilgili
tüm eğitim dökümanlarını web üzerinde herkesin erişimine açık biçimde yayınlamaktadır. Apple
Inc XCode ile geliştirilen tüm uygulamaları yazılımcıların kullanıcılara ulaştırmaları için
Appstore ismi verilen bir dijital dağıtım platformunu kullanmaktadır. Yazılımcıların hazırladığı
tüm yazılımlar itunnesconnect ismi verilen bir platform aracılığı ile Appstore a yüklenmekte ve
yayınlanmaktadır. Appstore un kendiside bir uygulama olmasına rağmen, dijital dağıtım
platformu (Digital Distribution Platform) kapsamında içerisinde e-kitap tan sinema filmlerine
kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Kategori bazlı ve gelişmiş bir arama kapasitesine
sahip olduğundan kullanıcılar ihtiyaçları olan elektronik ürüne Appstore aracılığı ile
ulaşabilmektedirler. Appstore apple ın işletim sistemlerinde varsayılan olarak yüklü vaziyette
bulunmaktadır.
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BİLİŞİM TOPLUMU
Tarih boyunca insanlar topluluklar halinde yaşamış ve topluluklar halinde kültürleri, bakış
açıları, ahlaki değerleri değişmiştir. Bu değişimlerin temelinde toplumların ekonomik yapıları
yer almaktadır. Avcı – toplayıcı toplumundan tarım toplumuna geçişteki gözle görülür en büyük
değişim, insanların iktisadi hayata yeni parametreler katması olmuştur. Bu değişim ile beraber;
insanlar yaşayış biçimlerinden, hukuk sistemlerine kadar bir çok değişiklik yapmak durumunda
kalmışlardır. Yine aynı değişimi, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte de görmek
mümkündür.
Günümüzde bilgi teknolojilerinin artışı ile toplumlarda bu değişimleri tekrar gözlemlemek
mümkün hale gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin; iktisadi hayatta, üretim teknolojilerinde,
haberleşme teknolojilerinde, para piyasalarında ve tüm sosyal hayatta kullanımı artmaya
başladıkça, toplumlarda yeni sorunlar ortaya çıkmış ve bu sorunların çözümüne ilişkin
çalışmalar başlamıştır. Bireyler bilişim teknolojilerinin hayatlarındaki varlığını hemen kabul
etmiş ve yaşam biçimlerini bu teknoloji doğrultusunda tekrar değiştirmeye başlamışlardır. Bu
değişimin sebebi bilişim teknolojileri olmuştur ve bilişim teknolojilerinin de temelinde bilgi
vardır. Avcı-Toplayıcı dönemden tarım toplumuna geçişte iktisadi hayata tarım ürünleri ve
tarım aletleri eklendiyse, şimdi de iktisadi hayata bilgi eklenmiştir. Bilginin her alanda
kullanımı toplumların yaşayış biçimini değiştirmeye başlamıştır.
Geçmişte okuma yazma bilen ve parası olanların alabildiği gazeteler artık toplumun her ferdinin
cebine girmiştir. Bu sayede toplumdaki daha aydın ve bilgilenmiş kamuoyu ölçeğinde artış
yaşandığından söz edilebilir. Bilişim teknolojilerinin her alanda kullanımı sayesinde, vatandaşdevlet ilişkileri de gelişmiş ve elektronik devlet sistemleri sayesinde, bürokratik işlemler hız
kazanmıştır. Yine bilişim teknolojilerinin banka ve ödeme sistemlerinde kullanımının artması
ile beraber, yerel ve uluslararası ticaret büyümüş, küreselleşme yaklaşımları ortaya çıkmıştır.
Şifreli sanal para birimlerinin ve sanal cüzdanların ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile beraber
piyasalar daha likit hale gelmiş ve küresel ekonomi odakları büyük üretim firmalarından bilişim
teknolojisi üreten firmalara kaymıştır. Dünyanın en büyük ikinci borsası olan Nasdaq verilerine
bakıldığında bu durum net bir şekilde görülmektedir. Nasdaq verilerinde ilk yüz firmanın
çoğunluğu bilişim sektöründe hizmet faaliyet göstermektedir.
Sanayi toplumunda yer edinmiş kitlesel üretim (Mass Production) yaklaşımı; bilişim toplumunun
Robotik teknolojilerinin gelişimi ile beraber devam etme zorunluluğu olan kitlesel üretim
tesislerinde, insan işçi kaynağının son bulması beklenmektedir. 3 Boyutlu yazıcıların evlere
girecek kadar maliyetlerinin düşmesi, toplum taleplerinin gelecekteki değişimine işaret
etmektedir. Bu örneklerin hepsi toplandığında ortaya çıkan durum, bilgi toplumunun tanımını
getirmektedir. İktisadi sistemleri; bilgiye ve bilişim teknolojilerine bağlı olan toplumlar, bilişim
toplumu evresinde değerlendirilmektedirler.
YENİ MEDYA KURAMI
Kavram olarak kitle iletişim araçlarının tümünü ve işleyişini kapsayan medya, günümüzde farklı
alanda da bir çok örneğine rastlanıldığı gibi, teknolojinin etkisi ile anlamı değişmekte ve
genişlemektedir. Bu doğrultuda bir çok insan tarafından ortaya yeni çıktığı düşünülen “Yeni
Medya” kavramı, aslında günümüz medyasının yerini almaya başlayan teknolojilerden öte
değildir. Doğal olarak, Kral Thamus ve Tanrı Theuth ‘un hikayesinde bahsedilen, teknolojik bir
gelişme olarak yazının icadının insan üzerinde bıraktığı etki gibi, hayatımıza giren bu
teknolojilerinde toplum üzerinde bazı etkilerinin görülmesi ve bireylerde yaşam biçimi
değişikliklerine sebep olması yadsınamaz.
Yeni medya kavramı sosyal bilimlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin formları, kullanımları ve
uygulamaları ile ilgili araştırma yapan bilim insanları tarafından 60’ lı 70’ li yıllardan beri
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kullanılmaktadır. Pek çok araştırmacının bunu yeni bir kavram gibi ele alması iletişim
teknolojilerinin tarihsel gelişimi hakkında yeterince bilgi sahibi olmamalarından
kaynaklanmaktadır. Yeni olarak değerlendirilen her icat aslında bir sonraki gelişmelerinin
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bir iletişim teknolojisinin ne denli yeni olduğu, her zaman
tarihsel bir sorundur.
Missouri Üniversitesi gazetecilik enstitüsünde görev yapmış olan Roger Fidler, Eski ve yeni
arasındaki bağlantıyı medyamorfoz olarak nitelendirmiştir. Medya bu bağlamda medyamorfoza
uğrayarak yeni medya olarak değişmiştir. Bu değişim sırasında eski medya faktörleri olan
televizyon, radyo, gazete ve benzeri kitle iletişim araçları; iletişim teknolojilerindeki yenilikleri
kendi işleyiş sistemlerine dahil ederek varlıklarını sürdürmektedirler. Online yayınlar, dijital
radyo ve tv yayıncılığı, elektronik gazeteler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dolayısı ile
yeni medya, bir yenilikten ziyade; gelişmiş iletişim teknolojilerinin eski medya yapısı ile bir
birleşimidir. Toplumların iletişim talebini küresel boyuta taşıyan ve karşılayan araçları ve bu
araçların kullanımına ilişkin geliştirilen uygulamaları, bunun yanısıra yine bu araçların
kullanımıyla birlikte ortaya çıkan sosyal düzenlemeleri ve organizasyonları yeni medya ile ifade
etmek mümkündür.
Yeni medya zaman içerisinde bazı donanım ve sistemlerin kullanımı ile gelişimini
sürdürdüğünden, bu sistemleride ortaya koymak önemlidir. Kuşkusuz akıllı telefon olarak
nitelendirilen, işlem gücü yüksek bilgisayarların yaygınlaşması ile yeni medya hayat grafiği
içerisinde zirveyi yakalamıştır. Ancak onun öncesinde bilgisayarların evlere girmesi ve
internetin yaygınlaşması sayesinde erken dönem izlerini toplum üzerinde bulmak mümkündür.
Yeni medya teknolojilerinin temelini yine bir iletişim teknolojisi olan internet oluşturmaktadır. İlk
bilgisayarlar arası ağ Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ nde 1965 yılında kurulmuştur. Ardından
Amerika Birleşik Devletleri ‘nde bazı üniversiteler arasında daha hızlı araştırma yapılabilmesi için
ARPANET ismi verilen bir network kurulmuştur. Tabi bunlar bir internetten ziyade, dışarıdan
erişime kapalı intranet özelliği taşımaktaydı. İngiliz bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee 1990
yılında bildiğimiz anlamda ilk web sitesini CERN tesislerinde bulunan sunucularından yayınladı. Bu
aşama ile beraber, iletişim teknolojisinde bir yeni bir devre girilmiş oldu. Ülkemizde ilk defa 12
Nisan 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan
yönlendirici cihazlar ile Amerika Birleşik Devletleri ‘nde bulunan National Science Foundation
Network’ e ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi. İnternetin Türkiye’de hanelere ve dolayısı ile
geniş kitlelere ulaşması ise, 1996 yılında Türk Telekom’ un TURNET projesi ile ağustos ayında
mümkün olmuştur. 2017 rakamları baz alındığında ülkemizde 48 milyon internet kullanıcısı
bulunmaktadır. İnternetin yaygınlaşması çeşitli internet iletişim protokollerini ve
yöntemlerinide beraberinde getirdi. Elektronik postalar, web siteleri, podcastler, rss beslemeleri,
sosyal ağ platformları internetin gelişimi ile beraber toplumlar tarafından kullanılır hale geldiler.
Yeni medya açısından bakılacak olursa eğer; eskiden basılı olarak gönderilen basın bültenleri,
basın kuruluşları tarafından elektronik posta aracılığı ile sanal ortamda gönderilmeye başlandı.
Web sitelerinin kullanımının artması ile beraber basılı yayınların çoğu aynı zamanda sanal
ortamlara geçiş yaptılar. RSS besleme teknolojilerinin bu sitelerde kullanımı ile beraber canlı
gazete yayını ilk defa toplumların kullanımına sunulmuş oldu. Bu sayede insanlar metinsel kitle
iletişim ürününü canlı olarak alabilmeye başladılar. Apple Inc. firmasının iPod cihazlarında ilk
olarak görülen podcastler ile dijital yayıncılıkta yeni bir yaklaşıma sebebiyet verdi. Youtube
gibi online video üzerine kurulmuş sistemlerin gelişimi, medyanın artık tamamiyle internet
odaklı bir yapıya bürünmesine sebep oldu. Sosyal ağların artması ve kullanımlarının
yaygınlaşması ile beraber sosyal medya gazeteciliği ismi verilen yeni tanımların ortaya
çıkmasına neden oldu. Akıllı telefonlar ve tabletlerde uygulama mağazaları ve uygulama
yayınlarındaki artışlar, kitle iletişim aracı olarak uygulamaların kullanımını bir seçenek haline
getirdi. Ayrıca bu sistemler kullanılarak insanların akıllı telefon yada tabletleri kullanarak canlı
yayın yapması gibi olanaklar, toplumdaki her bireyin hem bilgi üreten hemde bilgiyi tüketen
hale gelmesini sağladı. Yeni medya bilgi toplumuna dönüşümdeki hızı yüksek seviyede
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artırırken aynı zamanda bilgi toplumuna dönüşümü ve bunun yanında küreselleşmeyi doğal bir
sürece soktu. Geniş kitlelere ulaşması ise, 1996 yılında Türk Telekom’ un TURNET projesi ile
ağustos ayında mümkün olmuştur. 2017 rakamları baz alındığında ülkemizde 48 milyon internet
kullanıcısı bulunmaktadır. İnternetin yaygınlaşması çeşitli internet iletişim protokollerini ve
yöntemlerinide beraberinde getirdi. Elektronik postalar, web siteleri, podcastler, rss beslemeleri,
sosyal ağ platformları internetin gelişimi ile beraber toplumlar tarafından kullanılır hale geldiler.
Yeni medya açısından bakılacak olursa eğer; eskiden basılı olarak gönderilen basın bültenleri,
basın kuruluşları tarafından elektronik posta aracılığı ile sanal ortamda gönderilmeye başlandı.
Web sitelerinin kullanımının artması ile beraber basılı yayınların çoğu aynı zamanda sanal
ortamlara geçiş yaptılar. RSS besleme teknolojilerinin bu sitelerde kullanımı ile beraber canlı
gazete yayını ilk defa toplumların kullanımına sunulmuş oldu. Bu sayede insanlar metinsel kitle
iletişim ürününü canlı olarak alabilmeye başladılar. Apple Inc. firmasının iPod cihazlarında ilk
olarak görülen podcastler ile dijital yayıncılıkta yeni bir yaklaşıma sebebiyet verdi. Youtube
gibi online video üzerine kurulmuş sistemlerin gelişimi, medyanın artık tamamiyle internet
odaklı bir yapıya bürünmesine sebep oldu. Sosyal ağların artması ve kullanımlarının
yaygınlaşması ile beraber sosyal medya gazeteciliği ismi verilen yeni tanımların ortaya
çıkmasına neden oldu. Akıllı telefonlar ve tabletlerde uygulama mağazaları ve uygulama
yayınlarındaki artışlar, kitle iletişim aracı olarak uygulamaların kullanımını bir seçenek haline
getirdi. Ayrıca bu sistemler kullanılarak insanların akıllı telefon yada tabletleri kullanarak canlı
yayın yapması gibi olanaklar, toplumdaki her bireyin hem bilgi üreten hemde bilgiyi tüketen
hale gelmesini sağladı. Yeni medya bilgi toplumuna dönüşümdeki hızı yüksek seviyede
artırırken aynı zamanda bilgi toplumuna dönüşümü ve bunun yanında küreselleşmeyi doğal bir
sürece soktu. yapmaktadırlar. Yine an itibariyle Google üzerinde saniyede 63.946 arama işlemi
gerçekleştirilmektedir. Ne var ki web, kullandığımız bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletlerde
kullanılabilen, tarayıcı ismini verdiğimiz yazılımlar sayesinde ulaşabildiğimiz bir platformdur.
Bu durum teknik anlamda genişlemeyi sınırlandırmaktadır. Bu sınırlamalar, aplikasyon ya da
uygulama adı verilen, amaca uygun olarak hazırlanmış yazılımlar ile aşılmıştır.
Mobil uygulamalar, mobil web siteleri ile kıyaslandıklarında, web sitelerine nazaran daha fazla
avantajlarının olduğu göze çarpmaktadır. Uygulamalar bir web sitesinden onlarca kat daha hızlı
çalışabilmektedirler. Web siteleri tüm verilerini internet üzerinde saklarken, uygulamalar sadece
dinamik verilerini internet üzerinden alırlar. Ayrıca uygulamaların çoğu kişiselleştirilebilir
özellikler taşıdığından, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmektedirler. Bunun yanı sıra;
uygulamalar, kullanıldıkları cihazın donanımını da kullanarak, web sitelerinden daha etkili
kullanım alanlarına sahiptirler. Kaynak açısından bir web sitesi üzerinden canlı yayın yapmak
ve yayınlamak daha zor olmasına karşın, bu konuya ilişkin hazırlanmış bir uygulama ile daha
kolay ve düşük kaynak maliyeti ile bu süreç sürdürülebilmektedir. Ayrıca bazı uygulamalar
sadece offline çalışmak üzere tasarlanabilmektedir ki bu durum kullanıcıların internet erişimi
olmayan zamanlarında dahi onları kullanabilmeleri anlamına gelmektedir. Uygulamalar
bunların dışında, web platformu gibi 90 ların başından beri kullanılan teknolojileri
kullanmadığından dolayı tasarım anlamında da daha geniş çözümler sunabilmektedirler.
Yeni bir pazarlama anlayışı olarak da uygulamalar kullanılmaya başlamıştır. Kullanıcılar güven
duydukları markaların uygulamalarını uygulama mağazalarında ararlarken ayrıca güven
endeksini yükseltmek isteyen markalar da uygulama mağazalarında yer edinmek için çalışmalar
yapmaktadırlar.
Uygulamalar, bildirim alabilme özelliği ile, yeni medya sistemleri ve yeni pazarlama stratejileri
içerisinde de yerini bulmuşlardır. Bir gazete uygulamasını edinen kullanıcı, eğer isterse son
dakika haberlerini bildirim olarak kullandığı cihaz üzerinden bir uyarı şeklinde alabilmekte ve
detaylarına ulaşabilmektedir. Bir markanın uygulamasını iletişim cihazında bulunduran
kullanıcı, markaya ait indirim ve fırsatları bildirim uyarısı olarak alabilmekte ve bu sayede
detaylarına ulaşabilmektedir.
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Ticarete de yeni bir boyut kazandıran uygulamalar; web platformlarına göre daha güvenilir
çalışma biçimlerine sahip olmaları sebebiyle, alışverişlerde tercih edilir duruma geçmişlerdir.
Parmak izi ile ya da retina taraması ile yapılabilen ödemeler, sanal para birimlerinin varlığı ile
birleşince küresel boyuttaki ticareti (alibaba, amazon, vb..) daha güvenli ve yoğun kullanılır
hale getirmiştir. Artık kullanıcılar Çin’de yer alan üreticiden istedikleri ürünü, sadece parmak
izini kullanarak ödeme yapıp ticareti güvenli biçimde tamamlayabilmektedirler.
Uygulama kullanımları firmalara da müşterilerini daha yakından tanıma fırsatı vermiştir.
Firmalar uygulamalarını kullanan kullanıcıları takip etme ve tercihlerine göre onlara özgü
fırsatlar hazırlayarak, müşteri sadakatini artırmak için çalışmalar yapabilme kabiliyetine
erişmişlerdir. Müşteri memnuniyetini artırmak için, uygulamalar kullanılır hale gelmiştir.
Sosyal ağ platformlarının uygulama biçiminde hazırlanması ile beraber, kullanıcıların
alışkanlıkları değişmiştir. Facebook ve twitter gibi kullanıcılar tarafından anında içerik üretilen
platformların kullanımı ve içerik üretim oranları artmıştır. Kullanıcılar daha önce bir
görseli,video veya ses dosyasını bu platformlar aracılığı ile paylaşmak istediklerinde harici
cihazlar kullanmaları gerekirken (Kamera, ses kayıt cihazı, vb..) artık bu paylaşımları akıllı
telefon ya da tabletlerinin donanımını kullanarak direk yapabilir hale gelmişlerdir. Bu sayede
web platformu bir adım geride kalarak, instagram gibi sadece uygulama üzerinden fotoğraf ve
video paylaşımı yapılabilen platformlar ortaya çıkmıştır. Sosyal ağ platformlarındaki canlı
yayınlar sayesinde her kullanıcı aynı zamanda bir kitle iletişim aracının kaynağı haline
gelmiştir. Canlı yayınların ve video kanalların bulunduğu platformların kullanıcı sayılarının
artışı ile beraber, her kullanıcı kitle iletişimini yapabilir hale gelmiştir. Eskiden sadece
televizyon, radyo ve basılı medya ile yapılabilen meslekler, artık toplumdaki her birey
tarafından yapılabilir hale gelmiş ve bu uygulamaları kullanan her birey medya içeriği üretebilir
kapasiteye erişmiştir.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME PLATFORMU XCODE
Tanım itibari ile bakıldığında XCode bir uygulama geliştirme platformudur (IDE6). Yazılım
çevrelerinde farklı amaçlar için geliştirilmiş bir çok uygulama geliştirme platformu mevcuttur.
XCode, Apple Inc. firması tarafından öncelikle MacOS tabanlı işletim sistemlerine uygulama
geliştirmek için hazırlanmıştır. Sonrasında; iOS, watchOS ve tvOS desteği ile birlikte diğer Apple
Inc. ürünleri için uygulama geliştirilebilir hale gelmiştir.
Akıllı telefonlar ve tabletlerin üzerinde mobil uygulamaların yaygınlaşmasında en büyük payın
Apple Inc. firmasında olduğu, iletişim ve yazılım tarihinin gelişim sürecine bakıldığında ortaya
çıkmaktadır. Bildiğimiz anlamdaki ilk uygulama mağazası Apple tarafından yayınlandığında,
XCode yazılım geliştirme platformu (IDE) olarak varlığını MacOS yazılımları geliştirilmesi için
sürdürmekteydi. iOS ve App Store kullanımının başlangıcı7 ile birlikte XCode iOS işletim
sistemine uygulama hazırlanması için geliştirildi ve gerekli güncellemeler yapıldı. XCode bu
aşamadan itibaren mobil uygulamalar geliştirmeye uygun bir hale gelmiş ve mobil uygulama
çağının başlamasında kilit rol oynamıştır.
XCode; erken zamanlarında yazılım geliştirme dili olarak Objective-C kullanmıştır. ObjectiveC nin devrim sayılabilecek şekilde yaygınlaşmasını sağlayan en önemli etmen Apple firmasının
iOS işletim sistemi kullanan cihazlar için işletim sisteminin tüm gücünü kullanan, native olarak
adlandırılan uygulamalar geliştirilebilmesine olanak tanıyan ve iOS SDK adı verilen yazılım
geliştirme kitini kullanıma açması olmuştur. 2008 yılının Şubat ayında Apple Inc. firması
tarafından geliştiricilerin kullanımına açılan bu kit sayesinde dünyanın dört bir tarafındaki
geliştiriciler kendi uygulamalarını geliştirebilmişlerdir.8 iOS SDK ‘nın kullanıma XCode
üzerinden yapılmaktaydı ve benzersiz bir kullanıcı deneyimini sunuyordu.
XCode ve iOS SDK ile beraber Apple Inc. kendi cihazlarının satımında o dönemde en önemli
Research Article - Submit Date: 15.05.2018, Acceptance Date: 15.07.2018
DOI NO: 10.17932/IAU.EJNM.25480200.2018.2/3.160-167
Copyright © e-Journal of New Media

165

e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi - eJNM
ISSN: 2548-0200, September 2018 Volume 2 Issue 3, p.160-167

ayrıcalık olan uygulama çeşitliliğini sağlamıştır. Bunu sağlarken, yazılım geliştiricilerinde bu
işten kar etmelerini sağlayarak yazılım geliştiricilerin de sadakatini kazanmıştır.
Objective-C yazılım çevrelerinde yer etmesine karşın, gramer zorluğu nedeni ile 2014 yılında
Apple Inc. Swift programlama dilini yayınladı. Apple Inc. için cesur bir adım olmasına karşın,
Swift 2.3 ile beraber başarılı olmaya başlamıştır ve XCode kullanımının artışına sebep olmuştur.
Şu anda son swift 4.0 ile gelişimini sürdürmektedir ve 2017 itibari ile mobil geliştirme yazılım
dilleri arasında en popüler ilk beş dil arasındadır.9
XCode sunduğu güçlü yapısı ile kulanıcıların geliştirdikleri uygulamalar için test ortamınıda
sunmaktadır. Uygulamaların geliştirildiği iOS platformları için ayrı ayrı emulatör adı verilen
sanal işletim sistemlerine sahiptir ve geliştirilen uygulamalar bu sanal işletim sistemlerinde test
edilebilmektedir. Ayrıca yine gelişmiş debug sistemi ile kod yapılarını satır satır ayıklayarak
tespit etmek ve incelemek mümkün olabilmektedir. Harici kütüphane destekleri ile beraber,
geniş bir geliştirme ortamı sunmakta, aynı anda birden fazla kaynak dosyasını açarak
karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bunun dışında storyboard ismi verilen yapılar kullanılarak,
uygulamaların arayüzleri, sürükle bırak yöntemi ile geliştirilebilmektedir. iOS kullanan
cihazların sayısından ve boyutlarının farklılığından dolayı XCode üzerindeki bu yapı “Auto
Layout” ismi verilen teknikler sayesinde kolaylıkla aşılabilmekte ve hazırlanan bir arayüz tüm
cihazlarda aynı görünüme sahip olabilmektedir.
XCode aynı zamanda iTunnes Connect ismi verilen ve Apple Developer Platform ile entegre
çalışmaktadır. Bu entegrasyon Apple Inc. nin tüm müşterilerine uyguladığı Apple ID ile
sağlanmaktadır. Bir geliştirici, Apple Developer hesabından indirdiği sertifikalar ile geliştirdiği
uygulamayı, XCode üzerinden imzalayabilir ve bu imzası ile birlikte kendisine ait olan ya da
olmayan bir iTunnes Connect hesabı ile uygulama mağazası olan AppStore ‘a yükleyebilir. Bu
işlemlerin tamamının XCode aracılığı ile yapılması, uygulama geliştirme ve yayma hızını
artırmıştır. XCode aynı zamanda kendi yazılım sürümleme sistemine sahiptir. Bu sistem
sayesinde XCode geliştirilen yazılımları, sürümlemeye zorlamaktadır. Ayrıca Git gibi popüler
VCS ‘ler (Version Control Sistemi) ile entegre çalışabilmektedir.
SONUÇ
XCode güçlü özellikleri sayesinde en çok kullanılan yazılım geliştirme platformları (IDE)
arasında yerini korumaktadır. Son verilere göre geliştirilen yazılımların 4.35% ‘i XCode
üzerinde hazırlanmaktadır. Apple ürünlerinin kullanımı devam ettiği sürece XCode ‘un bu oranı
artırması beklenebilir. XCode ‘un işletim sistemi açısından platform bağımsızlığı olmaması
onun kullanımını kısıtlı hale getirmektedir. En yakın rakibi olan Android Studio’nun kullanım
oranının %9 olması platform bağımsızlığından kaynaklanmaktadır. Android Studio hem MacOS
üzerinde hem Linux dağıtımlarında hem de Windows işletim sistemleri üzerinde kararlı biçimde
çalışmakta ve dağıtımı yapılmaktadır. Gelecekte XCode ‘un bu işletim sistemleri üzerinde
çalışması sağlanabilirse, kullanım kısıtı ortadan kalkacak ve dolayısı ile kullanım oranı da
yükselecektir. Apple Inc. firması önde gelen teknoloji firmaları arasındaki konmunu koruduğu
sürece de XCode önemini yitirmeyecektir. Yazılım ve bilişim dünyasındaki gelişmelere bağlı
olarak, XCode ‘un üzerine eklenen watchOS, tvOS gibi sonradan eklenen sdk lar; yapay
zekanın ve internet of things10 gibi yaklaşımların gelişimi ile beraber XCode‘u şu andaki
durumundan daha güçlü bir yapıya kavuşturabilir.
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