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Mobil Uygulama Geliştirmede 
Büyük Kolaylık: Figma
Güzel bir uygulama fikriniz var ve bunu hayata geçirmeye 

karar verdiniz. Tebrikler, ama bu çok da kolay olmayacak. 

Sadece kod yazarak fonksiyonların nasıl çalıştığına 

odaklanmak yetmeyecek, kullanıcının etkileşim kuracağı 

arayüzü tasarlayacaksınız. Üstelik arayüzü farklı 

ekran büyüklüklerine ve çözünürlüklerine göre uyarlamak 

zorunda kalacaksınız. Başka profesyonellerden yardım 

almanız gerecek ve iş büyüyecek. İşte bu noktada 

Figma’yı incelemenizi tavsiye ederim. Figma tüm bu süreçleri 

kolaylaştırmak, özellikle de arayüz geliştirilirken tüm ekibi 

aynı anda işe dahil etmek için kurgulanmış 

bir tasarım uygulaması. Uygulama arayüz tasarımınının 

farklı büyüklüklerdeki ekranlarda nasıl görüneceğinin 

önizlemesinden tutun, aynı anda aynı proje üzerinde birden 

fazla kişinin çalışabilmesine kadar tasarımcıların ve 

uygulama geliştiricilerin hayatını kolaylaştıracak pek çok 

özelliği var. Üstelik internet tarayıcınız üzerinden, 

herhangi bir kurulum gerektirmeden kullanmanız da mümkün. 

İncelemek ve ücretsiz olarak denemek isterseniz 

figma.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnternette 
Eski Plak Arşivi 
Eski bilgisayarlarda kullanılmış işletim sistemlerinden 

çoktan unutulmuş oyunlara ve programlara kadar geniş bir 

internet arşivine ev sahipliği yapan archive.org bu kez 

bizde taş plak olarak bilinen eski plaklara kucak açmış. 

1800’lü yılların sonlarından 1960’ların başlarına kadar 

kullanılan bu plaklar dakikada 78 tur dönüyordu 

ve bir yüzüne ortalama 4 dakikalık kayıt yapılabiliyordu. 

Archive.org’un George Blood, L.P. ile işbirliği yaparak 

hayata geçirdiği proje, özellikle büyük yayın kuruluşlarının 

desteğini alamamış ve ticari olarak fazla yayılma 

imkânı bulamamış plakların korunmasını amaçlıyor. 

Böylece farklı formatlarda kaydedilmiş sesler üzerinde, 

tüm kusurları ve yüzey gürültüsü korunmuş halde, 

orijinal plağa zarar vermeden inceleme yapabiliyorsunuz. 

Proje söz konusu plaklarda yer alan kayıtlı eserlerin 

korunması açısından da hayli faydalı. İncelemek isterseniz 

archive.org/details/georgeblood adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Levent Daşkıran  [ ctrlaltdel@tubitak.gov.tr
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Mobil uygulama için arayüz geliştirme işini 
Figma ile kolay ve takım çalışmasına uygun hale getirebilirsiniz.

Geçmişte kullanılmış web sayfaları, yazılımlar, işletim sistemleri 
ve oyunların ardından taş plaklar da internet arşivinde yerlerini aldı.
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