
İndir.com Mobil Uygulama Yarışması 2014 başlıyor!  
Yediden yetmişe herkesin katılımına açık İndir.com Mobil Uygulama Yarışması, 
Türkiye'deki mobil uygulama yazılımcılarına ve bu ekosisteme destek vermek amacıyla 
düzenlenmiş bir yarışma organizasyonu. Yarışma sayesinde katılımcılar uygulamalarını 
tanıtma imkânı bulabiliyorlar.  
 
Yarışmaya nasıl katılabilirsiniz?  
İndir.com Yönetici Ortağı Hasan Yaşar yarışmaya katılmak isteyenlerin uygulamalarını 
Google Play veya Apple Appstore'a yükledikten sonra http://www.indir.com/yarisma 
bölümündeki formu doldurarak yarışmaya  katılabileceklerini söyledi. Ayrıca istediğiniz 
kadar uygulama ile katılabiliyorsunuz, fakat finale sadece en yüksek oyu alan 
uygulamanız kalacaktır. 
 
Yarışmanın son katılım tarihi 15 Nisan 2014 olarak belirlendi. 18 Nisan’da halk oylaması 
başlayacak, halk oylaması sonucu ile yapılacak ön elemenin sonuçları 30 Nisan 2014 
tarihinde açıklanacak. Yarışmanın jüri değerlendirmesi 1 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri 
arasında yapılacak, 16 -17 Mayıs’ta ise kazananlar belli olacak.  
 
Yarışmanın ödül töreni ise 16-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Android Günleri’nde açıklanacak.  
 
Halk oylaması ile ilk 10 belirlenecek! 
Halk oylaması; twitter, facebook ve google plus widget'larındaki sayıların toplamına 
göre belirlenecek. Halk oylamasında ilk 10 seçilecek. Jüri üyeleri ilk 10'a kalmayan, fakat 
yarışmaya devam etmesini uygun gördüğü en fazla toplam 5 adet uygulamayı finale 
taşıyabilecekler. 
 
Yarışmanın birincisine 4.000TL para ödülü ve 1 hafta San Fransisco – Silikon 
Vadisi tatili !  
Yarışmanın birincisine 4.000TL para ödülü ve 1 hafta San Fransisco tatili  (Silikon Vadisi, 
Otel ve gidiş dönüş uçak bileti) verilecek. Bunun yanı sıra  Reklamstore'dan 3.000 TL'lik 
reklam,Camekan'dan 2.000 TL'lik Google Adwords reklamı,Reknova'dan uygulamanın 
sitesi için 1 yıllık seo hizmeti,Userspots'tan UX Testleri için 10 saatlik laboratuvar 
kullanımı,indir.com'dan 1 yıl uygulamanın tanıtımı verilecek.  
 
Yarışmanın ikincisine, Antalya'da 1 hafta tatil, Reklamstore'dan 1.500 TL'lik reklam 
hakkı,Camekan'dan 1.000 TL'lik Google Adwords reklamı, Reknova'dan uygulamanın 
sitesi için 6 aylık seo hizmeti, Userspots'tan UX Testleri için 10 saatlik laboratuvar 
kullanımı, indir.com'dan 6 ay ücretsiz uygulamanın tanıtımı verilecek.  
 
Yarışmanın üçüncüsüne Kapadokya Tatili,Camekan'dan 500 TL'lik Google Adwords 
reklamı,Reknova'dan uygulamanın sitesi için 3 aylık seo hizmeti,Userspots'tan UX 
Testleri için 10 saatlik laboratuvar kullanımı,indir.com'dan 3 aylık uygulamanın tanıtımı 
gibi ödüller hediye edilecek! 
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