
 

 

 
Akıllı cihazlar, özellikle internetin yaygınlaşması ile insanların en sık kullandığı ve özel bir şekilde 
yararlandığı teknolojik ürünler içinde artık ilk sırayı alıyorlar. Ciddi bir gelişim gösteren bu sektör, en 
farklı şekilde sizlere de harika bir seçenek olarak sunuluyor. Özellikleri itibari ile dünya genelinde 
Iphone, akıllı telefon pazarının ciddi bir dilimini kapmaktadır. Bu cihaz için de farklı ve özel uygulamalar 
applar kullanmak mümkün. Bu önü açık sektör için sizler de Iphone Uygulama Geliştirme eğitimi 
alabilir, farklı uygulamaları mobil bir şekle sokabilirsiniz. Etkileşimi en hızlı şekilde yakalayacağınız bu 
uygulamalar, en uygun biçimde karşımıza çıkıyor. Geleceğe şekil verecek olan sektörleri ve ürünleri 
tahmin etmek bu bakımdan çok da zor değildir. Bu neden ile farklı bir iş kolu ve yazılım uygulamaları ile 
iyi gelirler elde etmek de mümkün olacaktır. Geleceğinizi şekillendirirken bu tarz alternatifleri ciddi 
anlamda dikkate almak, en doğru şekilde sizlerin de başarıyı elde etmenizi saplayacaktır. 
Akıllı cihaz uygulamaları farklı şekillerde insanların kullanabilecekleri, yararlı uygulamaları içermektedir. 
Başlı başına bir sektör haline gelen uygulama platformları, kullanıcıların ücretli ya da ücretsiz olarak 
yararlanabileceği ufak yazılımlar olarak yerlerini sektörde alırlar. Sizler bu tarz konulara ilgi duyuyor ve 
kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız, bu tarz eğitimleri alarak elinizi tam anlamı ile 
güçlendirebilirsiniz. Bir firmada ya da bağımsız olarak bu tarz işlemleri yapmanız mümkün olacaktır. Her 
şekilde kurumumuzda alacağınız Iphone Uygulama Geliştirme eğitimi sayesinde kendinize büyük bir 
artık katacağınızdan emin olabilirsiniz. Ufak ya da büyük uygulamalar yazabilecek düzeye geleceğiniz 
bu eğitimler, sizlere en ideal şekilde farklılıklar katacaktır. Olayların işleyici, kodlar ve dönüştürücüler 
olarak kullanılması gereken tüm öğeleri sizler de etkin bir şekilde yapabilecek düzeye gelebilirsiniz. 
Kendinize özel bir alan ya da uygun bir işlem olanağı bulmak istiyorsanız, hemen bu uygulamadan 
yararlanabilirsiniz. 
Yenilikçi teknolojiler sadece insanlara yeni kullanım olanakları sunmak ile kalmıyor. Onlar için yaratıcı 
ve farklı iş olanaklarını da beraberinde getiriyor. Kullandığınız, yararlandığınız her sistem ya da 
uygulamanın ardında bir yaratıcı yazılım olduğunu asla unutmamalısınız. Bu neden ile ilgi alanınız 
yazılım tarzı bir uygulama ise sizler de farklı eğitimler ile kendinizi daha genişletebilir, en özel şekilde 
karşınıza çıkacak olan fırsatları etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde Iphone Uygulama 
Geliştirme ürünleri ile harika sonuçları elde edeceğinizi de hemen hatırlatalım. Belirtilen süre sonunda 
artık iyi bir uygulama geliştiricisi olabilir, uzmanlığınızı bu şekilde ileri aşamaya götürebilirsiniz. Farklı 
şekillerde karşınıza çıkacak olan tüm uygulamaları sizler de en aktif şekilde kullanabilecek, Iphone ve 
diğer akıllı cihaz platformlarına kazandırabileceksiniz. Oldukça sadece ve anlaşılır bir dil ile verilecek 
olan bu eğitimler sayesinde sizler de harika sonuçları elde edebilirsiniz. 
 
İçerik 
Modül 1 : Objective-C Review 
 
Data Types and Expressions 
Language Constructs for Loops and Making Decisions 
Working with Classes 
Inheritance, Categories, and Protocols 
 
Modül 2 : Numbers and Strings  
 
Number Objects 
String Objects 
 
Modül 3 : Collections  
 
Array Objects 
Dictionary Objects 
Set Objects 
 
 
 
 



 

 

 
Modül 4 : Memory Management  
 
The Autorelease Pool 
Reference Counting 
Summary of Memory Management Rules 
Garbage Collection 
 
Modül 5 : Introduction to iPhone & iPad Applications  
 
Introduction to Cocoa and Cocoa Touch 
The iOS SDK 
API Documentation 
Joining Apple Developer Program 
 
Modül 6 : First iPhone Program  
 
Model-View-Controller Concept 
Introduction to Interface Builder 
Introduction to View Controller 
Using the Simulator 
Application Delegate 
IBAction and IBOutlet 
Editing MainWindow.XIB 
A “Hello world” example for basic interactions 
 
Modül 7 : Basic User Interaction  
 
Creating Application 
Using ImageView and Text Fields 
Using Slider, Label and TextView 
Using Switch, Button and Segmented Control 
Implementing Action Sheet and Alert 
 


