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Yaptığınız her işte en iyisini yapmaya çalışın. 

Başarı yeni başarıları getirir.
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Görsel Tasarım

Yapay Zeka (YZ) Programlama Dilleri

Problem çözümleme, oyunların, uygulama ve bilgilerin modellenmesi, otomatik teorem ispatı, uzman sistemler, yüklem 

mantığı,  doğal dil işleme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay sinir ağları, bulanık mantık, ses işleme, genetik algoritmalar ve 

karıca kolonisi sistemi, robotik, vb. birçok alandaki problemlere çözüm üretmek için Artificial Intelligence adını verdiğimiz 

Yapay Zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Bu uygulamaları kısaca tanıyalım:

•AIML (Artificial Intelligence Markup Language / Yapay Zekâ Biçimlendirme Dili): XML türü bir dildir. A.L.I.C.E. gibi Chatter-

Bot’lar için geliştirilmiştir.

•C++ oldukça hızlı olması en önemli kullanım nedenidir.

•CLIPS oldukça basit aynı zamanda güçlü bir kural tabanlı sistemdir.

•CONSTRAINT zamanlama, sıralama, kaynak ve personel tahsisi, vb. konularda çözüm üretir. En iyi çözümü bulmak yerine 

en uygun çözümü bulmaya çalışır. Nesnesel fonksiyonlar yerine kısıtlamaları ve değişkenleri ele alır.

•DECLARATIVE kodunuzu, ne yapmak istediğinizi değil de nasıl yapmak istediğinizi açıklayacak şekilde yazmanızı sağlar. 

Nasıl olduğunu anlamak derleyiciye bırakılmıştır.

•FUNCTIONAL matematiksel fonksiyonlara dayanan sembolik hesaplama ve liste işleme uygulamaları için tasarlanmıştır.

•GODEL mantık programlamanın paradigmasına dayanan genel amaçlı bir bildirimsel programlama dilidir.

•HASKEL YZ için çok iyi bir programlama dilidir. Çoğu durumda olduğu gibi deterministik olmayan algoritmaları ifade 

etmeyi kolaylaştırır. Sonsuz veri yapıları, arama ağaçları için mükemmeldir. Dilin özellikleri algoritmaları ifade etmenin 

kompozisyonel bir yolunu mümkün kılar.

•IPL (Information Processing Language / Bilgi İşleme Dili): Yapay Zeka için geliştirilmiş ilk dil.

•JAVA hala Lisp veya Prolog kadar üst düzey değil, C/C++ kadar hızlı değil, platform bağımsızlığı bu konuda onu öne 

çıkaran bir noktadır.

•LISP en eski ikinci üst seviye programlama dilidir.

•LOGIC büyük ölçüde resmi mantığa dayanan bir programlama değerler dizisi türüdür.

•MATLAB YZ uygulamaları simülasyonlarının yoğun olarak kullanılabildiği bir ortam sağlar.

•MERCURY Prolog tarafından sunulan mantıksal programlama kavramlarını fonksiyonel programlama deyimleriyle 

bütünleştirir ve Prolog’a göre daha iyi bir performans sağlar.

•PLANNER olasılıkların desen yönlendirmeli çıkarımla yorumlandığı mantıksal cümleler için usule dayalı bir yorum getirir.

•POP-11 yorumlanmış bir dilin birçok özelliğine sahip, adım adım derlenmiş bir programlama dilidir. Genellikle sembolik 

programlama tekniklerini daha fazla programcının kullanımına sunmak için kullanılır.

•PROLOG programların ilişkiler açısından ifade edildiği bildirimsel bir dildir ve yürütme, bu ilişkiler üzerinde sorgular 

çalıştırarak gerçekleşir.

•PYTHON makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve yapay sinir ağları alanlarında kullanılan bir dildir.

•R istatistiksel hesaplama ve grafikler için yazılım ortamı olan bir programlama dilidir.

•SAIL (Standford Artificial Intelligence Language) birleştirici bir mağazaya dayalı sembolik bir veri sistemidir.

•SQUEAK modern, açık kaynaklı, güçlü SmallTalk programlama dili ve ortamının tam özellikli bir uygulamasıdır.

•STRIPS otomatik planlama problemi örneklerini ifade etmek için kullanılan bir dildir.

•SUPERNOVA PWCT (Programming Without Coding Technology) kullanılarak geliştirilen doğal programlama dilidir.

•WOLFRAM Predict ve Classify gibi son derece otomatikleştirilmiş işlevlerden belirli yöntemlere ve teşhislere dayalı çok 

çeşitli entegre makine öğrenme yetenekleri içerir. Fonksiyonlar, sayısal, kategorik, zaman serileri, metinsel ve görüntü gibi 

birçok veri türü üzerinde çalışır.
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Sanayi Devrimi

 Gerçekleşiyor
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Çağımızın yeni endüst�iyel vizyonu olan dördüncü sanayi 

devrimi gerçekleşiyor. Diğer adıyla Endüst�i 4.0 olarak 

isimlendirilen dördüncü sanayi devrimi ne demek? 

Endüst�i 4.0'ın ar�ıları ve karşılaştığı zorluklar nelerdir? 

Endüst�i 4.0'ın sektöre etkisi nasıl olacak?
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Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini 

içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan 

bir değerler bütünüdür. 

Endüstrinin tarihsel gelişimi, 1712 yılında buhar makinesinin icadı ile başlamıştır. İlk sanayi devrimi (1.0) diye 

adlandırılan bu devrim ile birlikte, su ve buhar gücünü kullanan mekanik üretim sistemleri ortaya çıkmıştır. 

İkinci Sanayi Devrimi (2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim tanıtılmıştı. 1840 telgraf ve 1880 telefonun 

icatları ikinci sanayinin büyük bir ivme kazanmasında önemli rol oynamıştır. 

1971 yılında ilk mikro bilgisayarın (Altair 8800) icadı ile Üçüncü Sanayi Devrimi (3.0) gerçekleşmiştir. Sanayi 3.0 ile 

üretim, elektroniklerin ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile otomatikleşmeye başlamıştır. 

Her geçen gün gelişen teknoloji ve internetin hayatımızdaki yerinin genişlemesi ile birlikte yenilik gerekmiş ve 

dördüncü sanayi devrimine geçilmiştir.
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Endüstri 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı'nda kullanılmıştır. Ekim 2012 yılında ise Robert Bosch GmbH 

ve Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları Dördüncü Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal 

Hükümeti'nde sunmuş,  8 Nisan 2013 tarihinde Hannover Fuarı'nda ise çalışma grubu Endüstri 4.0 nihai raporunu 

sunmuş ve bu devrime geçilmiştir. Endüstri 4.0,  genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zeka-

nın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri anali-

zleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle incelenebilmesidir. Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, 

birbirleriyle haberleşen, sensörler ile ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların 

üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapmaktır. 

Endüstri 4.0 birçok sektörde üretim, haberleşme gibi kolaylıklar sağlamıştır. Yakın bir gelecekte 3 boyutlu yazıcıların 

evlerimize tamamen girmesi ile birlikte herkesin küçük üreticiler olacağı söylenebilir. Böyle bir durumda insanlar 

ihtiyaçlarına göre tasarladıkları eşyaları kolaylıkla üretebileceklerdir. Tabi bu durumun dezavantajlarından biri , 

genel anlamda büyük çaplı üreticilerin durumlarını etkileyebilecek olmasıdır.  İnsan gücünün yerini makinelerin 

alması, üretimde kazanç sağlasa da istihdamda düşmeye sebep olacaktır.  Bu durum insanları, makineleşmelerin 

sınırının ne kadar olması gerektiği konusunu düşünmeye sevk etmektedir. Günümüzde iş görüşmelerinin bile yapay 

zeka ile yapılmaya başlandığı bir noktada, makineleşmenin sosyal hayatın içerisine bu denli müdahil olmasının 

doğruluğu tartışılmaktadır. Her ne kadar eksi yönleri de bulunsa, gelişen teknoloji birçok alanda insanlığın yararına 

kullanılmaktadır ve kullanılmalıdır. Böylelikle insanlar devrimin eksi yönlerine değil, artı yönlerine odaklanacakladır.
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Yeni
 

Problemlere
 

İnovatif
 

Yaklaşım
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“Konu, tasarımlardan oluşan bir dünya yarat�ak değil; 

dünyanın tasarlanmasıyla ilgilidir.”

Massive Change Net�ork kur�cusu Br�ce Mau
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Sorular ve cevaplar, insanoğlunun yeni bilgi edinmek ve yeni yaşam şekilleri yaratmak için geliştirdiği yaklaşımların 

temelleridir. Bilim insanları bir açıklamayı ve varsayımı test etmek için deneyler yaparlar. Mühendisler ise çözümlerin-

in işe yarayıp yaramadığını anlamak için prototipler ve yeni tasarımlar geliştirirler. Günümüzün problemlerine hem 

bilimsel hem de mühendislik metodlarıyla yaklaşmak modern hayatın yeni bilgi, beceri ve inovasyonlarının hızla 

ilerlemesi anlamına gelecektir.  Sanat ve kültür alanında olduğu kadar politik ve sosyal yapılarda da ilerlemeye 

destek olacaktır. 

Giderilmek istenen her güçlük için problem diyebiliriz. Bizler bu problemlerle karşılaştığımızda önce durumu belir-

leme, problem çözümüne yönelik detaylı araştırmadan sonra çözüm yollarını inceleme ve güçlük olarak tanım-

ladığımız problemi aydınlatma süreci gibi adımları sırasıyla takip etmeliyiz. İşte bu karşımıza çıkan problemleri 

eğitim yönünden ele aldığımızda en iyi çözüm yolunun öğrencinin kontrolünde olan tasarım odaklı düşünme olduğunu 

söyleyebiliriz.

Mark Dziersk’e göre “tasarım odaklı düşünme” olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği alışıl-

madık ve sıradışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür.
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“Konu, tasarımlardan oluşan bir dünya yarat�ak değil; 

dünyanın tasarlanmasıyla ilgilidir.”

Massive Change Net�ork kur�cusu Br�ce Mau
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New York Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ders veren Don Buckley’nin verdiği örneği ele alacak olursak; 

sınıfların öğrenciler için daha kullanışlı olmasını istiyorsunuz. Bu problemi çözmek için önce bazı çizimler yapıyor-

sunuz ve ardından tasarım aşamasına geçiyorsunuz. Bu noktada 3 boyutlu prototipleriniz hayat buluyor. Kartondan 

küçük ölçülerde örnek sınıflar tasarlayarak daha kullanışlı sınıflara ulaşmak için kendi tasarımlarınızdan faydal-

anıyorsunuz. Tasarım odaklı düşünme, problemi çözmeye odaklanıyor. Sadece eğitimde değil, problemin olduğu 

hemen her alanda kullanılabilecek, görselliğe önem veren bir yöntem. En önemli özelliği ise herkesi inovasyon yapabi-

leceği konusunda cesaretlendirmesi ve ‘inovasyon yapmak zor’ fikrini ortadan kaldırmasıdır. 

Bu düşünceyi teknolojiyle bütünleştirdiğimiz zaman günümüz tasarım programlarından Adobe Photoshop, Adobe Illus-

trator, 3ds Max gibi kaynaklar düşüncelerimizi hayata geçirebileceğimiz en önemli araçlar haline dönüşüyor. Yaratıcı 

düşünme, görsel bir tasarımın özünü oluşturan renkler hakkında bilgi sahibi olma, sade ve kolay anlaşılabilir tasarım-

lar için doğru seçimi yapma gibi dinamikler hakkındaki bilgilerin çoğalması eğitimde karşılaşılan sorunlar karşısında 

öğrencinin merkezde olup kendi çözüm yollarını üretmesini kolaylaştıracaktır.





Prog�amlamayı anlamak, hayali bir makinenin g�çlü bir 

zihinsel modeline sahip olmak demektir. “
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Kodlamanın

Bilgisayarsız

Dünyası
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Bir işlemin, önceden belirlenmiş işaretler ile yapılmasına kodlama denir. Diğer bir deyişle kodlama (programlama) 

belirli koşul ve düzene göre bir işlemi yaptırmak için komutlar dizisinin bir kısmı veya tamamıdır.

Günümüzde kodlama eğitimi giderek önemini artırmaktadır. Hayatımızın her alanında çeşitli kodlamalar ile karşılaş-

maktayız. Artık çocuklarımızın sadece gelişen teknolojiyi kullanması yeterli gelmemektedir. Aynı zamanda kullandığı 

teknolojinin nasıl yapıldığını ve çalıştığını da bilmesi gerekmektedir.

Çocuklarımızın kodlama yapması onların; problem çözme, değerlendirme,  iletişim, planlama, karar verme, mantık-

sal-aritmetiksel düşünme yaratıcılık ve kritik düşünme, takım çalışması becerilerini geliştirmektedir.

Bilgisayarsız unplugged (teknolojisiz-bilgisayarsız) kodlama ise çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile 

çocuklara kodlama eğitimi vermekte kullanılan teknikler bütünüdür.*1 

Bilgisayarsız kodlama özellikle ilkokul çağında çocuklarımızın ihtiyacı olan fiziksel aktivite, işbirlikli öğrenme ve 

iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi kodlama dışı pek çok kazanıma cevap vermektedir.*1 

Unplugged Coding, anaokulundan üniversite eğitimine kadar her yaş öğrenci grubuna hitap etmektedir. 

Begüm DEMİR EFE - Unplugged Coding
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“Konu, tasarımlardan oluşan bir dünya yarat�ak değil; 

dünyanın tasarlanmasıyla ilgilidir.”

Massive Change Net�ork kur�cusu Br�ce Mau

Geliştirilen etkinlikler; öğrencilerin, bilgisayar kullanmadan bilgisayar biliminin temel kavramlarını öğrenmeleri 

amacıyla geliştirilmiştir. Etkinlikler içerisinde bilgisayarların bilgi depolama şekilleri, sıralama algoritmaları, arama 

algoritmaları, görüntü gösterimi gibi temel bilgisayar bilimi kavramları yer almaktadır. Etkinlikler öğrencilerin işbir-

likli çalışmalarına olanak sağlamalarının yanı sıra, sadece bilgisayar başında oturarak değil kinestetik etkinliklerle 

de bilgisayar bilimini öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Bu özellikleriyle geliştirilmiş olan etkinlikler öğrencilerin 

herhangi bir donanıma bağlı kalmadan, sıkılmadan derse katılabilmelerini sağlamaktadır. Etkinliklerin bilgisayardan 

bağımsız olarak geliştirilmiş olmasının, öğrencilerin bilgisayarı bir araç ya da oyuncak olarak görüp üzerinde 

çalışılacak bir alan olarak görmemelerinin de önüne geçeceği düşünülmüştür (Bell, Alexander, Freeman ve Grimley, 

2009).*2

Yapılan etkinliklerin bilgisayardan bağımsız yapılması teknoloji gereksinimi olmaksızın çalışma yapmayı sağlamak-

tadır. Bu sayede bireyler arasında fırsat eşitliği sağlamaktadır.

KAYNAKLAR

*1. http://tospaa.org/unplugged-bilgisayarsiz-kodlama-nedir/

*2. https://www.researchgate.net/publication/305769134_Bilgisayar_Kullanmadan_Bilgisayar_Bilimi_Egitimi_Ogretmen_Adaylarinin_Gorusleri

Begüm DEMİR EFE - Unplugged Coding
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Kimdir Bu 

Boston Dynamics, 

Ne Yapmaya 

Çalışıyorlar?
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Boston Dynamics ismini son dönemde sıklıkla duyduğumuz, robotlarını izlediğimiz bir teknoloji firması. Koşan, 

zıplayan hatta havada takla atabilen robotlar üreten bu firmanın ürünlerini inceledikçe insan istemsiz olarak gelece-

kte bu robotlar bizi ele geçirebilir mi? Matrix gerçek olabilir mi diye düşünmeden edemiyor. Bu yazımızda Boston 

Dynamics kimdir ve ne yapmaya çalışıyorlar konusunu işleyeceğiz.

Boston Dynamics firması web sitesinde kendilerini şöyle tanımlıyor: “Her şeye Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden 

ayrılan bir ekiple başladık. Burada koşan ve hayvanlara benzer manevralar yapabilen ilk robotları geliştirdik. Şimdi 

dinamik kontrol ve denge ilkelerini karmaşık mekanik tasarımlarla, en yeni elektronikle ve algılama, gezinme ve zeka 

için yazılımla birleştirerek bir sonraki adıma geçiyoruz. Boston Dynamics, gelişmiş analitik düşünceyi cesur 

mühendisler ve sahadaki çalışanlarla sorunsuz birleştiren bilim insanlarından oluşan olağanüstü bir teknik ekibe 

sahiptir. Sınırları aşan ve gerçek dünyada çalışan makineler üretmekten gurur duyuyoruz.”

Boston Dynamics 1992 yılında Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve çalışma arkadaşlarının 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır insana benzetim amaçlı 

dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketidir. Şirketin faaliyetleri robo-

tikte yenilik getiren uygulamalar ve sistemler geliştirme çizgisinde devam etmektedir. Firmanın ürettiği ve dilden dile 

yayılan bazı robotlarını ve bu robotların özelliklerini aşağıda incelemeye çalışacağız.

18
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BigDog:  Dört bacağı olan ve hayvanlar gibi hareket edebilen 

BigDog yaklaşık 1 metre boya ve 100 kilo ağırlığa sahip bir robot-

tur. Dünya üzerinde engebeli arazilarde hareket edebilen ilk robot 

olma özelliğine sahip Bigdog robotunun üzerindeki bilgisayar 

hareketleri kontrol eder, sensörler ile iletişim kurar. Kontrol 

sistemi ise dengeyi sağlar, zeminin yapısına göre hareketleri 

düzenler ve navigasyonu sağlar. Robotun üzerinde lokasyon, 

eklem konumu, eklem kuvveti, yer teması, yer yükü, jiroskop, 

LIDAR ve bir çift kamera bulunmaktadır. Aynı zamanda içsel duru-

munu takip eden, hidrolik basıncı, yağ sıcaklığı, motor işlevlerini, 

pil şarjını takip eden sensörler yer almaktadır. BigDog 10 hızla 

koşabilir, 35 derecelik tepelere tırmanabilir, 45kg yük taşıyabilir, 

çamurlu ortamlarda hareket edebilir, karda ve suda yürüyebilir.

Video : https://youtu.be/W1czBcnX1Ww

Atlas: Boston Dynamics’in en çok ses getiren robotu olan Atlas iki 

ayak üzerinde dengede durabilen bir humanoidtir. Kendi web 

sitelerinde dünyanın en dinamik humanoid i olarak tanımladıkları 

Atlas 1.5 metre boya ve 75 kilo ağırlığa sahiptir ve pil ile çalış-

maktadır. Yürüyebilen, koşabilen, merdiven çıkabilen, ağırlık 

taşıyabilen ve düştüğü yerden kendi kendine kalkabilen Atlas son 

yayınlanan videoda görüldüğü üzere artık havada takla atabilen 

bir hale gelmiştir.

Video : https://youtu.be/fRj34o4hN4I

WildCat: Dünyanın en yüksek hızda koşabilen 4 ayaklı 

robotu olma rekorunu 32 km/sa hız ile elinde tutan Wild-

Cat, 1,20m boya ve yaklaşık 150kg ağırlığa sahiptir. Wild-

Cat hidrolik sisteminin hareketini ve enerjisini metanol ile 

çalışan bir motordan almaktadır. Düz zemin üzerinde 

yürüyebilir, koşabilir ve 4 ayaklı hayvanlar gibi 

manevralar yapabilir. 4 ayak üzerinde dengede durabil-

mek için zemin ile arasındaki mesafeyi ölçen lazer mesafe 

ölçer seti kullanmaktadır.  WildCat’i dengede tutan 

kontrol sistemi daha önce aynı firmanın laboratuvar 

prototipi olarak ürettiği ve 48 km/sa hız ile  Ussain 

Bolt’tan daha hızlı koşabilen Cheetah isimli modeli üzer-

inde geliştirilmiştir.

Video: https://youtu.be/wE3fmFTtP9g
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Akile TEKİRDAĞ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

akile.tekirdag@rotakoleji.com

Padlet Nedir?
 
Padlet öğrencileriniz aynı anda yazı yazabileceği -Google Drive gibi- ortak çalışabileceğimiz platformlardan biri. 

Padlet ile oluşturduğumuz boş sayfa sayesinde isterseniz bireysel kullanabilir, isterseniz başkalarıyla paylaşabilir ya 

da birlikte düzenlemek üzere çalışmak istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Oluşturacağınız dijital panonun gizlilik 

ayarlarını değiştirebilir isterseniz sadece siz veya sadece sizin görmesini istediğiniz kişilere bu panoyu paylaşabilir-

siniz. 

Kaynak : http://www.egitimdeteknoloji.com/padlet-nedir-dijital-pano/

Canva - Kart (kolaj, poster hazırlama aracı)

Ücretsiz bir uygulama olan Canva ile bilgisayarınızda özel günler için sınıfınıza özgün renkli tasarımlar yapabilirsiniz. 

Kart, kolaj, poster ve dahasını bu uygulamada göreceksiniz. Tasarımların bazıları ücretlidir, ancak ücretsiz olan 

şablonlar da sizin için ideal olacaktır. 

http://www.egitimdeteknoloji.com/sinif-ogretmenlerinin-yeni-ogretim-yilinda-kullanabilecekleri-10-akilli-uygulama/
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Kodlamasal Nedir?
 
Kodlamasal; çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak hikayeler, oyunlar ve animasyonlar yapabileceği yeni bir 

platform. Uygulama içerisinde yeni sahne ve projeler oluşturabilir, sahnede bulunan bir nesneye hareket, görünüm ve 

ses aksiyonları atayabilirsiniz.

Kaynak: http://kodlamasal.com/index.php 

StoryJumper

Kullanıcıların online olarak hikaye okuyabilecekleri, satın alabilecekleri ve animasyonlu hikayeler oluşturabilecekleri 

bir web 2.0 aracıdır.

https://www.storyjumper.com/
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Günümüzde teknolojik hayatın içerisine doğan çocuklarımız bizler kadar şanslı değiller, kendilerini tanımak ve sınır-

larını keşfetmek için bizler kadar geniş bir çevreye sahip değiller. Eğlenme, oyun ve ders çalışma gibi aktivitelerini 

teknolojik hayatın parçaları olan tablet veya bilgisayarlarla gerçekleştiriyorlar. Normal olarak bütün ebeveynler 

yetiştirme sürecinde bu cihazların çocukları tarafından kullanılmasından endişe duyuyor ve onları doğru yönlendirme 

konusunda yoğun bir emek harcıyorlar.

Peki çocuklarımızı teknolojiyi doğru kullanmak konusunda nasıl yönlendirmeliyiz? Bu sorunun cevabı olarak; onları 

hobisel alanda, eğitim alanında kullanacakları site ve uygulamalar için doğru yönlendirmeler yapmamız gerekmekte-

dir. İnce eleyip sık dokumak deyimi tam da bu iş için kullanılmış. Öncelikle sosyal medya ile onları mümkün olduğunca 

geç tanıştırmalıyız. İnternetten video izliyorsa videolara, izlediği videoların türlerine, takip ettiği video hazırlayıcılara 

popüler adıyla youtuberlara dikkat etmek gerekiyor. Oyun oynayacaksa derecelendirmesinin yaş grubuna uygun 

olmasına dikkat etmeliyiz. Bunun için küresel olarak PEGI ve ESRB derecelendirmeleri bize yardımcı olacaktır. “Ben 

öğrencimin oyun oynamasını istemiyorum. Teknolojiyi kullanarak evde çocuğumun nasıl etkin vakit geçirmesini 

sağlayabilirim.” Gibi sorulara cevap olarak doğru yönlendirmeleri yapabiliyor olmamız gereklidir. Unutmamamız 

gereken çocuğumuz bizden farklı ve o Z neslinden doğduğu günden itibaren teknoloji dünyasına gözlerini açtı. Onun 

teknolojiye erişimini tamamen kısıtlayamayız. Bu tür bir davranış sergilersek bize faydadan çok zarar getirecek ve 

onu yaşıtları arasında dezavantajlı duruma getirecektir. Biz anne ve babalar olarak engelleme yapmaktansa onu 

doğru olarak yönlendirerek teknolojiyi doğru kullanması konusunda bilinçlendirmeliyiz. 
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Bu alanda etkin zaman geçirmesini sağlamalıyız. Onu eğlenceli ve eğitici uygulamalara ve web sitelerine yönlendirmeli-

yiz. Bunun için kodlama ve çevrimiçi eğitim için oluşturulmuş uygulamalar biçilmiş kaftandır. Çocuklarımızla birlikte bizim 

de fayda sağlayabileceğimiz birçok uygulama bulunmaktadır. 

Eğitim için kullanabileceğiniz o kadar çok uygulama ve site var ki biz burada bunlardan sadece birkaç tanesinden 

örnekler vereceğiz. Bakalım hangisi size hitap ediyor.

CODE.ORG: Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğiyle geliştirilen code.org projesi kodlamayı (programlama) 

sevdirmek ve mantığını basitçe öğretmek için oluşturulmuştur. Hem çocuğunuz, hem siz büyük keyifle zaman geçirebilir-

siniz.

SCRATCH: Scratch ile çocuğunuz çizgi filmler oluşturabilir ve bu filmleri kodlayabilir. Hem eğlenceli, hem eğitici bir web 

sitesi. Ayrıca uygulaması da bulunmaktadır.

TED: TED, çeşitli konularda uzmanlarca verilen konferansların bir araya geldiği, çıkar gözetmeyen bir oluşum. Bu site ve 

uygulama sayesinde bilgi dünyasını genişletirken seçeceğiniz etkinlik ile yabancı dil konusunda da gelişim sağlayabilir-

siniz.

DUOLINGO: Duolingo ile yabancı dil konusunda eğlenceli antremanlar yapabilir. Kelime hazinesini genişletebilirsiniz.

ABCYA.COM: abcya.com sitesi ile çocuklarınıza anasınıfı seviyesinden itibaren eğlenceli ve eğitici oyunlar eşliğinde zaman 

geçirtebilirsiniz.

WORLD HISTORY ATLAS HD: İngilizce olan bu uygulama ile MÖ 10 binden günümüze medeniyetleri interaktif olarak izleye-

bilirsiniz.

BUSUU: Yabancı dil geliştirmek için 3 bin kelime, deyim, interaktif testler, sesli diyaloglar...

STAR WALK: Gece cep telefonunuzun ya da tabletinizin kamerasını yukarı kaldırdığınızda size nereye baktığınızı, hangi 

takım yıldızını, uyduyu ya da gezegeni gördüğünüzü söylüyor. Ödüllü bir astronomi rehberi…

Lego Movie Maker: Bir stop motion uygulaması olan Lego Movie Maker ile duran nesnelerin tek tek fotoğrafları çekip 

onları hareket halinde gösterebilirsiniz.

Lego Digital Designer:  Bilgisayarda LEGO tuğlaları ile hiç tasarlanmamış oyuncaklar yaratmanız için hazırlanan program 

sayesinde basit ve eğlenceli adımlarla 3 boyutlu LEGO oyuncakları hazırlayabilirsiniz.

WEDO 2.0: Çocuklarımızın merak ve araştırma becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bir set olan WEDO ile lego tuğla-

larından robotlar yapıp, WEDO uygulaması ile onları programlayabiliriz.

Daha fazla ve devamlı güncellenen içerikler için web sitemizin faydalı uygulamalar ve faydalı siteler bağlantılarını takip 

edebilirsiniz.

https://www.rotakoleji.com/faydali-uygulamalar

https://www.rotakoleji.com/faydali-linkler

Siz ve çocuklarınız, birçok uygulama hakkında BT Öğretmenlerimiz ve IT Ekibimizden destek alabilirsiniz.

H.Muhammed AZAK - Çocuğum Evde Teknolojiyi Nasıl Kullanmalıdır?
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Bu alanda etkin zaman geçirmesini sağlamalıyız. Onu eğlenceli ve eğitici uygulamalara ve web sitelerine yönlendirmeli-

yiz. Bunun için kodlama ve çevrimiçi eğitim için oluşturulmuş uygulamalar biçilmiş kaftandır. Çocuklarımızla birlikte bizim 

de fayda sağlayabileceğimiz birçok uygulama bulunmaktadır. 

Eğitim için kullanabileceğiniz o kadar çok uygulama ve site var ki biz burada bunlardan sadece birkaç tanesinden 

örnekler vereceğiz. Bakalım hangisi size hitap ediyor.

CODE.ORG: Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğiyle geliştirilen code.org projesi kodlamayı (programlama) 

sevdirmek ve mantığını basitçe öğretmek için oluşturulmuştur. Hem çocuğunuz, hem siz büyük keyifle zaman geçirebilir-

siniz.

SCRATCH: Scratch ile çocuğunuz çizgi filmler oluşturabilir ve bu filmleri kodlayabilir. Hem eğlenceli, hem eğitici bir web 

sitesi. Ayrıca uygulaması da bulunmaktadır.

TED: TED, çeşitli konularda uzmanlarca verilen konferansların bir araya geldiği, çıkar gözetmeyen bir oluşum. Bu site ve 

uygulama sayesinde bilgi dünyasını genişletirken seçeceğiniz etkinlik ile yabancı dil konusunda da gelişim sağlayabilir-

siniz.

DUOLINGO: Duolingo ile yabancı dil konusunda eğlenceli antremanlar yapabilir. Kelime hazinesini genişletebilirsiniz.

ABCYA.COM: abcya.com sitesi ile çocuklarınıza anasınıfı seviyesinden itibaren eğlenceli ve eğitici oyunlar eşliğinde zaman 

geçirtebilirsiniz.

WORLD HISTORY ATLAS HD: İngilizce olan bu uygulama ile MÖ 10 binden günümüze medeniyetleri interaktif olarak izleye-

bilirsiniz.

BUSUU: Yabancı dil geliştirmek için 3 bin kelime, deyim, interaktif testler, sesli diyaloglar...

STAR WALK: Gece cep telefonunuzun ya da tabletinizin kamerasını yukarı kaldırdığınızda size nereye baktığınızı, hangi 

takım yıldızını, uyduyu ya da gezegeni gördüğünüzü söylüyor. Ödüllü bir astronomi rehberi…

Lego Movie Maker: Bir stop motion uygulaması olan Lego Movie Maker ile duran nesnelerin tek tek fotoğrafları çekip 

onları hareket halinde gösterebilirsiniz.

Lego Digital Designer:  Bilgisayarda LEGO tuğlaları ile hiç tasarlanmamış oyuncaklar yaratmanız için hazırlanan program 

sayesinde basit ve eğlenceli adımlarla 3 boyutlu LEGO oyuncakları hazırlayabilirsiniz.

WEDO 2.0: Çocuklarımızın merak ve araştırma becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bir set olan WEDO ile lego tuğla-

larından robotlar yapıp, WEDO uygulaması ile onları programlayabiliriz.

Daha fazla ve devamlı güncellenen içerikler için web sitemizin faydalı uygulamalar ve faydalı siteler bağlantılarını takip 

edebilirsiniz.

https://www.rotakoleji.com/faydali-uygulamalar

https://www.rotakoleji.com/faydali-linkler

Siz ve çocuklarınız, birçok uygulama hakkında BT Öğretmenlerimiz ve IT Ekibimizden destek alabilirsiniz.
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Ori Bilişim



Bir Odanın Yüzlerce Hali Ori ile Tanışın!

   

Ori, dört yıllık çalışma sonucunda elde edilen robotik mobilyaların adıdır. Ori, adını  Japonlar’ın kağıt katlama sanatı 

olan origamiden almıştır. 

Bu oda tasarımı öyle iyi düşünülmüş bir tasarım ki aynı anda çalışma odası, yatak odası istediğinizde de yemek odası 

olabiliyor. Hem de aynı parçalardan! Bu sayede odayı en iyi şekilde kullanmış oluyorsunuz. Zaten Ori’nin amacı da en 

küçük alandan en fazla verimi ve konforu elde edebilmek. Yani sahip olduğunuz odanın alanına bağlı kalmak zorunda 

değilsiniz. 

Bu mobilyalar duvara monte edilen bir rayın üzerinde hareket ederek istediğiniz alana erişmenizi sağlıyor. Şunu da 

ekleyelim: Odanızdaki yer değiştiren mobilyaları siz hareket ettirmiyorsunuz. Duvardaki ray elektrikle çalışıyor. Bu 

sayede mobilyanın üzerinde yer alan kumanda sayesinde odanızı düzenleyebilirsiniz. Evde olmadığınız zamanlarda 

bile mobilyalarınızı hareket ettirmeniz mümkün. Çünkü Ori telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama sayesinde de 

kullanılabiliyor. Hatta telefonunuzu kullanmıyorsanız ve aynı oda içerisinde uzaktan kontrol sağlamak istiyorsanız 

bunun için sesli asistanınız Alexa’ya komut vermeniz yeterli. Şimdi her şey iyi hoş da elektrik kesilirse ne olacak? Hiç 

sıkıntı değil! Mobilyalarınızı elektrik olmadığı zamanlarda da fazla efor sarfetmeden düzenleyebilirsiniz. Örneğin, 

birkaç basit hareketle kıyafetlerinize ulaşabilirsiniz. 

Ori, müşterilerine iki farklı oda tasarımı sunuyor. Bu tasarımların adı Full System ve Queen System. Full System’de çift 

kişilik yatak odasına dönüşen ayrıca hem çalışma hem de oturma odasına dönüşebilen bir oda tasarımı sunuluyor. 

Mobilya üzerinde bulunan kumanda ile TV ünitesinin de dahil olduğu birçok depolama alanı ortaya çıkabiliyor. Queen 

System adı verilen oda tasarımı ise teknolojiyi lüks ile buluşturuyor. Giyinme odası, ekstra büyük boy yatak ve daha 

fazla depolama alanları ile Queen System, lüks ve işlevselliği bir arada bulmak isteyenleri bekliyor. 

Teknolojinin ev dekorasyonuyla buluştuğu Ori Systems hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linki kullana-

bilirsiniz:

•ttps://www.orisystems.com/

Kaynakça:

•https://www.milliyetemlak.com/dergi/akilli-ev-teknolojileri/
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Grafik Tablet Nedir? Ne İşe Yarar?
 

Grafik Tableti kısaca açıklamak gerekirse; size kaleminizin üstünde çalışacağı, belirli bir alan veriyorlar. Bu alan sizin 

ekranda imleci kalemle hareket ettirmenizi sağlıyor. Kullandığınız kalem aynı fare gibi her işinizi yapmanızı sağlıyor. 

Şimdi diyebilirsiniz, 'Bu tabletin fare ile bir farkı yok, neden alayım ki?'. Çok haklısınız sevgili okuyucularım, zaten bu 

grafik tabletin asıl amacı değil. Grafik tableti günümüzde çizmek veya fotoğraflarda retouch yapmak için kullanılır. 

Grafik tabletteki en önemli özelliklerden biri ise uyguladığımız basıncın farklı olması. 

Grafik tabletlerdeki hassasiyeti fare ile yakalamamız mümkün değildir. Tablet sadece basıncı algılamanın yanında, 

kalemin açısını da algılayabilmektedir. Grafik tabletlerdeki basınç hassasiyeti modelden modele değişmektedir. Tabi 

bu duyarlılık çizim alanının değil kalemin özeliği. Aynı şekilde grafik tabletlerdeki “raporlama hızı” ibaresinden 

bahsedelim. Raporlama hızı, bizim tablet üzerinde kalem ile yaptığımız her hareketin ekrana iletirken geçen süre 

zarfıdır. Bu raporlama hızı ne kadar yüksek olursa, o kadar rahat çalışırız.

Bence bu dünyaya ilk kez atılacaksanız, gereğinden fazla büyük ve pahalı bir model almayın derim. Hem sizin cebinize 

zarar hem de onu anlamak için harcayacağınız vakte, çünkü neyin ne olduğunu bilmeden ve öğrenmeden yaptığınızda 

bu işten bunalıp, sıkılabilirsiniz. Eğer yeni başlayan birisi iseniz size Wacom’un Bamboo modellerini veya Intuos seri- 

sini önerebilirim. 

Lara ŞAHİN - Tablet İle Çizim
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SPORE: BİR EVRİM HİKAYESİ



Bu alanda etkin zaman geçirmesini sağlamalıyız. Onu eğlenceli ve eğitici uygulamalara ve web sitelerine yönlendirmeli-

yiz. Bunun için kodlama ve çevrimiçi eğitim için oluşturulmuş uygulamalar biçilmiş kaftandır. Çocuklarımızla birlikte bizim 

de fayda sağlayabileceğimiz birçok uygulama bulunmaktadır. 

Eğitim için kullanabileceğiniz o kadar çok uygulama ve site var ki biz burada bunlardan sadece birkaç tanesinden 

örnekler vereceğiz. Bakalım hangisi size hitap ediyor.

CODE.ORG: Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğiyle geliştirilen code.org projesi kodlamayı (programlama) 

sevdirmek ve mantığını basitçe öğretmek için oluşturulmuştur. Hem çocuğunuz, hem siz büyük keyifle zaman geçirebilir-

siniz.

SCRATCH: Scratch ile çocuğunuz çizgi filmler oluşturabilir ve bu filmleri kodlayabilir. Hem eğlenceli, hem eğitici bir web 

sitesi. Ayrıca uygulaması da bulunmaktadır.

TED: TED, çeşitli konularda uzmanlarca verilen konferansların bir araya geldiği, çıkar gözetmeyen bir oluşum. Bu site ve 

uygulama sayesinde bilgi dünyasını genişletirken seçeceğiniz etkinlik ile yabancı dil konusunda da gelişim sağlayabilir-

siniz.

DUOLINGO: Duolingo ile yabancı dil konusunda eğlenceli antremanlar yapabilir. Kelime hazinesini genişletebilirsiniz.

ABCYA.COM: abcya.com sitesi ile çocuklarınıza anasınıfı seviyesinden itibaren eğlenceli ve eğitici oyunlar eşliğinde zaman 

geçirtebilirsiniz.

WORLD HISTORY ATLAS HD: İngilizce olan bu uygulama ile MÖ 10 binden günümüze medeniyetleri interaktif olarak izleye-

bilirsiniz.

BUSUU: Yabancı dil geliştirmek için 3 bin kelime, deyim, interaktif testler, sesli diyaloglar...

STAR WALK: Gece cep telefonunuzun ya da tabletinizin kamerasını yukarı kaldırdığınızda size nereye baktığınızı, hangi 

takım yıldızını, uyduyu ya da gezegeni gördüğünüzü söylüyor. Ödüllü bir astronomi rehberi…

Lego Movie Maker: Bir stop motion uygulaması olan Lego Movie Maker ile duran nesnelerin tek tek fotoğrafları çekip 

onları hareket halinde gösterebilirsiniz.

Lego Digital Designer:  Bilgisayarda LEGO tuğlaları ile hiç tasarlanmamış oyuncaklar yaratmanız için hazırlanan program 

sayesinde basit ve eğlenceli adımlarla 3 boyutlu LEGO oyuncakları hazırlayabilirsiniz.

WEDO 2.0: Çocuklarımızın merak ve araştırma becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bir set olan WEDO ile lego tuğla-

larından robotlar yapıp, WEDO uygulaması ile onları programlayabiliriz.

Daha fazla ve devamlı güncellenen içerikler için web sitemizin faydalı uygulamalar ve faydalı siteler bağlantılarını takip 

edebilirsiniz.

https://www.rotakoleji.com/faydali-uygulamalar

https://www.rotakoleji.com/faydali-linkler

Siz ve çocuklarınız, birçok uygulama hakkında BT Öğretmenlerimiz ve IT Ekibimizden destek alabilirsiniz.
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SPORE: BİR EVRİM HİKAYESİ

Spore isimli oyuna aslında “bir evrim belgeseli” de diyebilirsiniz. Oyun, 2008’de çıktı. Eski oyun falan diyebilirsiniz 

ama bence mükemmel bir oyun. Oyun, Evrim Teorisi’ni işliyor. Fakat tabii ki de bazı değişiklikler de koyulmuş. Oyuna 

başlarken bir göktaşının seçtiğimiz bir gezegene düşüşünü izliyoruz. Görüntüden sonra bir hücre olarak türümüzün 

yaşamı başlıyor. Oyunun amacı, hücre çağından başlayarak sırasıyla:

1.Hücre Çağı

2.Yaratık Çağı (Omurgalı Canlı Çağı) 

3.Kabile Çağı

4.Medenileşme Çağı (Şehir Çağı) 

5.Galaktik Çağ (Uzay Çağı) 

İsimli çağlardan geçiyoruz. Galaktik Çağ son olmak üzere toplam 5 çağımız var. Çok uzatmadan çağları anlatmak 

istiyorum.

1) Cell Stage (Hücre Çağı)

Oyunda oynadığımız ilk çağ, hücre çağıdır. Oyuna başlamadan önce size Etçil veya Otçul seçeneklerini sunuyor. 

Seçiminize göre rastgele bir karakter oluşturuyor ve sizi oyunla baş başa bırakıyor. Karakterinizin görünüşünü 

istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Et yedikçe oyunun para birimi olan DNA puanları birikiyor. İstediğiniz zaman bir 

çiftleşme çağrısı yollayarak türünüzün size en yakın üyesine gidip çiftleşebiliyorsunuz (Çiftleşme sahnelerinde 

herhangi kötü örnek oluşturacak görseller yok, fakat ben yanlış anlaşılmasın diye “Evrim” olarak adlandırmayı uygun 

buluyorum) 

Can YILMAZ - Spore: Bir Evrim Hikayesi

Bu alanda etkin zaman geçirmesini sağlamalıyız. Onu eğlenceli ve eğitici uygulamalara ve web sitelerine yönlendirmeli-

yiz. Bunun için kodlama ve çevrimiçi eğitim için oluşturulmuş uygulamalar biçilmiş kaftandır. Çocuklarımızla birlikte bizim 

de fayda sağlayabileceğimiz birçok uygulama bulunmaktadır. 

Eğitim için kullanabileceğiniz o kadar çok uygulama ve site var ki biz burada bunlardan sadece birkaç tanesinden 

örnekler vereceğiz. Bakalım hangisi size hitap ediyor.

CODE.ORG: Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin desteğiyle geliştirilen code.org projesi kodlamayı (programlama) 

sevdirmek ve mantığını basitçe öğretmek için oluşturulmuştur. Hem çocuğunuz, hem siz büyük keyifle zaman geçirebilir-

siniz.

SCRATCH: Scratch ile çocuğunuz çizgi filmler oluşturabilir ve bu filmleri kodlayabilir. Hem eğlenceli, hem eğitici bir web 

sitesi. Ayrıca uygulaması da bulunmaktadır.

TED: TED, çeşitli konularda uzmanlarca verilen konferansların bir araya geldiği, çıkar gözetmeyen bir oluşum. Bu site ve 

uygulama sayesinde bilgi dünyasını genişletirken seçeceğiniz etkinlik ile yabancı dil konusunda da gelişim sağlayabilir-

siniz.

DUOLINGO: Duolingo ile yabancı dil konusunda eğlenceli antremanlar yapabilir. Kelime hazinesini genişletebilirsiniz.

ABCYA.COM: abcya.com sitesi ile çocuklarınıza anasınıfı seviyesinden itibaren eğlenceli ve eğitici oyunlar eşliğinde zaman 

geçirtebilirsiniz.

WORLD HISTORY ATLAS HD: İngilizce olan bu uygulama ile MÖ 10 binden günümüze medeniyetleri interaktif olarak izleye-

bilirsiniz.

BUSUU: Yabancı dil geliştirmek için 3 bin kelime, deyim, interaktif testler, sesli diyaloglar...

STAR WALK: Gece cep telefonunuzun ya da tabletinizin kamerasını yukarı kaldırdığınızda size nereye baktığınızı, hangi 

takım yıldızını, uyduyu ya da gezegeni gördüğünüzü söylüyor. Ödüllü bir astronomi rehberi…

Lego Movie Maker: Bir stop motion uygulaması olan Lego Movie Maker ile duran nesnelerin tek tek fotoğrafları çekip 

onları hareket halinde gösterebilirsiniz.

Lego Digital Designer:  Bilgisayarda LEGO tuğlaları ile hiç tasarlanmamış oyuncaklar yaratmanız için hazırlanan program 

sayesinde basit ve eğlenceli adımlarla 3 boyutlu LEGO oyuncakları hazırlayabilirsiniz.

WEDO 2.0: Çocuklarımızın merak ve araştırma becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bir set olan WEDO ile lego tuğla-

larından robotlar yapıp, WEDO uygulaması ile onları programlayabiliriz.

Daha fazla ve devamlı güncellenen içerikler için web sitemizin faydalı uygulamalar ve faydalı siteler bağlantılarını takip 

edebilirsiniz.

https://www.rotakoleji.com/faydali-uygulamalar

https://www.rotakoleji.com/faydali-linkler

Siz ve çocuklarınız, birçok uygulama hakkında BT Öğretmenlerimiz ve IT Ekibimizden destek alabilirsiniz.
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SPORE: BİR EVRİM HİKAYESİ

Spore isimli oyuna aslında “bir evrim belgeseli” de diyebilirsiniz. Oyun, 2008’de çıktı. Eski oyun falan diyebilirsiniz 

ama bence mükemmel bir oyun. Oyun, Evrim Teorisi’ni işliyor. Fakat tabii ki de bazı değişiklikler de koyulmuş. Oyuna 

başlarken bir göktaşının seçtiğimiz bir gezegene düşüşünü izliyoruz. Görüntüden sonra bir hücre olarak türümüzün 

yaşamı başlıyor. Oyunun amacı, hücre çağından başlayarak sırasıyla:

1.Hücre Çağı

2.Yaratık Çağı (Omurgalı Canlı Çağı) 

3.Kabile Çağı

4.Medenileşme Çağı (Şehir Çağı) 

5.Galaktik Çağ (Uzay Çağı) 

İsimli çağlardan geçiyoruz. Galaktik Çağ son olmak üzere toplam 5 çağımız var. Çok uzatmadan çağları anlatmak 

istiyorum.

1) Cell Stage (Hücre Çağı)

Oyunda oynadığımız ilk çağ, hücre çağıdır. Oyuna başlamadan önce size Etçil veya Otçul seçeneklerini sunuyor. 

Seçiminize göre rastgele bir karakter oluşturuyor ve sizi oyunla baş başa bırakıyor. Karakterinizin görünüşünü 

istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Et yedikçe oyunun para birimi olan DNA puanları birikiyor. İstediğiniz zaman bir 

çiftleşme çağrısı yollayarak türünüzün size en yakın üyesine gidip çiftleşebiliyorsunuz (Çiftleşme sahnelerinde 

herhangi kötü örnek oluşturacak görseller yok, fakat ben yanlış anlaşılmasın diye “Evrim” olarak adlandırmayı uygun 

buluyorum) 

Can YILMAZ - Spore: Bir Evrim Hikayesi
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2) Omurgalı Canlı (Yaratık) Çağı

Hücre çağında yeterince büyüyüp geliştikten sonra hücrenizin bir beyni oluyor ve asıl oyun bundan sonra başlıyor. 

Burada size biraz DNA puanı veriyor ve siz bunları kullanarak artık türünüze bacak ekleyebiliyorsunuz. Artık karaya 

çıkıyorsunuz ve oyun yapımcısının yaptığı diğer yaratık türleriyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Onlarla konuşarak 

türlerinizi dost yapabiliyor, ya da savaşarak soylarını kurutabiliyorsunuz. Burada hücre çağında verdiğiniz kararlar 

oyunu etkilemeye başlıyor. Hücre çağında sadece et yediyseniz burada sadece etçil ağızlar açabiliyorsunuz yani meyve 

yiyemiyorsunuz, sadece bitki yediyseniz sadece otçul ağızlar açabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere ot ve eti 

dengeli yerseniz hem et hem de ot yiyebiliyorsunuz. Burada hepçil olmak her zaman daha mantıklı çünkü eğer hali 

hazırda bir hayvan avladıysanız meyve aramanıza gerek kalmıyor, fakat acıktığınızda da ille de gidip başka bir türe 

saldırıp et peşinde koşmanıza gerek kalmıyor. Etraftaki çalılardan kolayca meyve yiyebiliyorsunuz. Buradan sonraki 

cağa atlamak için 12 civarı türle ya arkadaş olmanız ya da onları kurutmanız gerekiyor. 6 türle arkadaş olur 6’sını da 

kurutabilirsiniz, bu sizi engellemez. Geliştikçe etraftaki fosilleri kazıyarak gelişmiş ağızlar, savunma – saldırı veya 

etkileşim araçları edinebiliyoruz, karakterimize kol takıp ister 4 kollu, ister 6 ayaklı falan yapabiliyoruz. Hatta daha 

yüksek zıplama sağlayan ayaklarla en iyi süzülme kanatlarını beraber kullanarak resmen uçan bir tür yapabiliyoruz.



35

Can YILMAZ - Spore: Bir Evrim Hikayesi

3) Kabile Çağı

Yaratık çağını bitirdikten sonra “History” kısmına girerek kabile olabiliyoruz. Burada size son bir kez yaratığınızı 

değiştirme şansı veriyor. Burada insan şekline getirip normal insanları yönetiyor gibi oynayabilirsiniz. Ben Spore’un 

havasına uygun olması için önceden ne yarattıysam öyle oynuyorum. Burada para biriminiz “Yemeğe” dönüşüyor. 

Burada da hücre çağı seçimleriniz etkili. Etçilseniz kabile olamayan, diğer türlerden geri kalmış hayvanları eleman-

larınıza avlatıp yemek toplayabiliyorsunuz. Ya da sonradan anlatacağım şekilde balıkçı binasını açıp elemanlarınıza 

olta vererek balık tutabiliyorsunuz. Bu da ete giriyor. Hücre çağında otçul olmayı tercih ettiyseniz, elemanları bitkil-

erden meyve toplamaya yolluyorsunuz ve bu emin olun ki avlanmaktan çok daha kolay. Burada da toplayıcı binasını 

açarsanız elemanlarınıza sopa vererek meyveleri düşürerek yani daha kolay toplatabiliyorsunuz. Tahmin edebi-

leceğiniz üzere hepçil olursanız daha kolay toplayıcılık yapabiliyorsunuz. Bir şamanınız var. Şaman genel olarak çok 

önemli değil. Ölünce de bir süre sonra tekrar canlanabiliyor. Peki, yemek neden bu kadar önemli? 

•Adamlarınız acıktığında yemek yiyorlar.

•Nüfusu artırmak için 10 yemek karşılığında çocuk yapmanız gerekiyor. Çocuk, bir süre büyüdükten sonra emrinize 

giriyor.

•Yeni binalar yani ekipmanlar eklemek istiyorsanız (ki istiyorsunuz) tahmin edebileceğiniz üzere yemek gerekiyor.

Binalar (ekipmanlar) üçe ayrılıyor: 

Saldırı ekipmanları: Başka köye saldırmak için kullanılır. Fırlatma Mızrağı, Balta, Meşale.

Müzik aletleri: Köyleri dostunuz yapmak içi onlara istedikleri aleti çalabilmelisiniz. Flüt, Borazan, Davul

Diğer aletler: Kabilenizin yaşaması için şart olmayan ama işe yarayanlar. İyileştirme sopası, Olta (Balıkçı), Toplama 

sopası

Bu çağı da bitirmek için zamanla ortaya çıkacak toplam 6 kabileyi dost yapmanız ya da yenmeniz gerekiyor.
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4) Şehir (Medeniyet) Çağı

Vay be, çok uzun süredir oynuyoruz ama emeğimize değdi! Artık şehirler olarak dünyaya yayıldık! Bu çağda bütün 

gezegeni tek bir medeniyete bağlamak için diğer şehir devletleri ile iletişimler kuruyoruz. Bu arada mükemmel bir 

özellik; Bütün kabileleri de geride bıraktığınız için bütün devletler sizin türünüz. Burada kabile çağının büyük önemi 

var. Kabilelerin çoğunu dost edindiysek Dini (iletişim kurarak ele geçiren), Kabileleri yok ettiysek Askeri (kaba kuvve-

tle ele geçiren), bir kısmını dost yapıp diğer kısmını yok ettiysek Ekonomik (zamanla takas yolları kurup sonunda 

şehirleri satın alan) şehirler oluyoruz. Bütün türler için ayrı ayrı strateji veremem ama oyunun bu noktasında ve 

bundan sonra İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. İngilizceniz iyi değilse (ortalama İngilizce içeriyor sadece düşük 

olmaması lazım) zorlanabilirsiniz. Para biriminiz değişiyor ve şuan kullandığımız normal para mantığına dönüyor.

Çağı bitirmek için toplam 12 şehir ele geçirmeniz gerekiyor fakat 6. Şehri ele geçirdikten sonra 40.000 para karşılığın-

da bir bomba ateşliyoruz ve bu, bütün şehirleri ele geçiriyor. Tabii aksiyon isterseniz bunu kullanmayıp elinizin hakkıy-

la da çağı bitirebilirsiniz.

5) Galaktik (Uzay) Çağı

Emeğimizin karşılığı olan eğlenceyi bu çağda alabiliyoruz. Başka yıldız sistemlerine gidip oralardaki yeni türlerle 

tanışıyoruz ve bazılarıyla dost, bazılarıyla düşman oluyoruz. Burada İngilizce aşırı önemli haberiniz olsun! Şehir çağın-

da askeri oynayarak İngilizceden yırtabiliyoruz fakat burada her şey diyalogla oluyor. Bu oyunda kendi emrinize 

kattığınız gezegenleri bomboş gezegenlerden hayat dolu şeylere çevirebiliyoruz. Uzay gemimize kattığımız ekipman-

lar ile bir gezegeni en uygun iklime getirebiliyoruz. Gezegeni ayarladığınız iklimde sabitleyebilmek için oraya bir 

ekosistem kuruyoruz. Bitkiler, hayvanlar ekliyoruz. Bu da sizi doğayı şekillendirme izni veriyor.

Sonsöz:

Evet, anlatabileceğim bu kadar. Oyunu almaya karar veren olursa diye bazı bilgileri çok abartmadım. Bu arada galak-

tik çağı hiç bitirmediğim için nasıl biteceği ya da bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Sizin kendiniz ustalaşmanız dileği-

yle… Görüşürüz.
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Ada Lovelace
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Ada Lovelace

Londra’da doğdu. 13 yaşındayken uçan bir makine tasarladı. 

Bilgisayar sistemleri üzerine bilimsel bir dergide ilk akademik 

yayını yaptı. Mekanik bir bilgisayar tasarlayan İngiliz Charles 

Babbage’ın makinesi üzerine yazılmış bir makaleye kendi 

notlarını ekledi. Ada’ya göre bu makine uygun şekilde 

programlanırsa müzik eserleri bestelemek, grafik üretmek ve 

matematiksel problemleri çözmek için kullanılabilirdi. Bu 

makinenin sayılardan oluşan bir plan kullanarak hesap yapa-

bileceğini tarif etti. Bu plan bilgisayar tarihinde ilk “bilgisa-

yar programı” olarak kabul edilir. ABD Savunma Bakanlığı 

tarafından, programlama dillerinden birine onun onuruna 

“ADA” ismini verirler.

Bilinen ilk bilgisayar programcılarından 

olan Ada 37 yaşında kanserden ölmüştür.

Ece ABNİK - Ada Lovelace



Duru AYDIN - 3D Sınıfı

Popplet
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Popplet’e giriş yapınca sağ tarafta > try it out’a basmalıyız. Uygulamanın İOS versi-

yonunu indirmek isterseniz “get the app” butonuna tıklayarak İTUNES üzerinden 

indirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz varsa sağ üst köşedeki “Login” butonuna tıklayarak 

uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Yeni popplet nesnesi oluşturmak istediğiniz yerde 

‘mouse’un sol tuşu ile çift tıklayınız. Dört köşedeki yuvarlak butonlara tıklayarak 

yeni popplet kutucuğu oluşturabilirsiniz. Popplet kutucuğunu silebilirsiniz. Sağ alt, 

sol üst ve sol alt köşedeki üçgene ‘mouse’un sol tuşu ile basılı tutarak popplet 

kutucuğun boyutunu küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Popplet nesnesinin içine 

fotoğraf veya video ekleyebilirsiniz. Kalem ile nesnenin içine çizgi çizebilirsiniz. 

Kutucuk içindeki yazıların boyut ve hiza ayarlarını yapabilirsiniz. Kutucuğun renk 

temasını seçebilirsiniz ve kutucuk içerisindeki yazıları değiştirebilirsiniz. Popplet 

ana sayfasına gidebilirsiniz. Ekrana eklediğiniz tüm popplet kutucuklarının tek 

ekrana sığabilecek boyuta getirerek ekranda görünür hale getirir. 

Popplet sayfasının görünürlüğünü büyültüp küçültebilirsiniz.

Popplet sayfa renk temasını değiştirebilirsiniz. 

Popplet seçeneklerine ulaşabilirsiniz, yeni kutucuk oluşturabilirsiniz.

 Çalışmanızı kaydedebilirsiniz. 

Kopyala, yapıştır ve geri al işlemlerini yapabilirsiniz. 

Popplet kutucuklarının hizalama ayarlarını yapabilirsiniz.

Flickr, Youtube veya Google Maps içeriği ekleyebilirsiniz.

Popplet’i sunum modunda ön izleme yapabilirsiniz.

Hazırladığınız popplet dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Popplet zaman çizgisini ve popplet izinlerini görebilirsiniz.

Daha önce hazırladığınız popplet dosyasına kısayol oluşturabilir ve dosyalar arası 

geçiş yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz poppleti yazıcıdan çıkartabilirsiniz.

Popplet dil ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Oluşturduğunuz poppleti sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.  

“Make Popplet Public” butonuna tıklayarak poppleti herkese açık olarak işaretleye-

bilirsiniz.

“Add collaborator” butonuna tıklayarak arkadaşlarınızı popplete ortak çalışma 

arkadaşı olarak ekleyebilirsiniz. 
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Elif Özüm BAL - Bandicam

Merhaba, benim adım Elif Özüm BAL. Sizlere kendi kullanmış olduğum bir uygulama olan Bandicam’i tanıtacağım. 

Bandicam bir ekran kayıt programı. Google’da arattığınızda şu ekran çıkacak: 

Programın ana ekranı bu şekildedir:

Sayfanın ana ekranı budur. Kırmızı Download tuşuna basarak 

programı kurabilirsiniz. 

Oyun kayıt modunda oynadığınız oyunların videosunu çekebilirsiniz.

Video kayıt işlemine buradan başlayıp yada duraklatabilirsiniz.

Araştırmamı inceleyip, okuduğunuz için teşekkürler…
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Bandicam



Araştırmamı inceleyip, okuduğunuz için teşekkürler…

Osman Efe AKSARAYLI - Toondo

Çok sevdiğim bir uygulama. Öğretmenim bana iyi ki göstermiş. Daha iyi görseller olabilirdi ama olsun. Bu uygulamayı 

ilk açtığımda çok heyecanlandım. Ve hep karikatür yapmak istedim.

Username kutusuna adınızı, Password kutusuna şifrenizi, Email kutusuna da mail adresinizi yazarak TOONDOO hesabı 

açabilirsiniz. İyi eğlenceler arkadaşlar.
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Toondo



Hour of Week

Ailemle Kodluyorum
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Hour of Code Week - Ailemle Kodluyorum

Ailemle Kodluyorum

4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda kutlanan 

Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında okulumuz 4. sınıf öğrencileri aileleri ile 

beraber kodlama etkinliğine katıldı.

Yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel 

araçlardan birisi, kodlama ve onun getireceği algoritmik düşünme becerisi 

olacaktır.

"Ailemle Kodluyorum" başlığı altında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte 4. sınıf öğren-

cilerimiz, önceden seçtikleri temalarda en az 20 sahneden oluşan kodlama etkin-

liğini aileleri ile beraber gerçekleştirmenin keyfini yaşadılar.








