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Kitabın metin, soru, şekil ve resimleri kısman de olsa hiçbir surette alınıp yayınlanamaz.



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE SÖYLEVİ
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATÜRK

Hayatta En Hakiki Mürşit,�
İlimdir!�
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 Sevgili Öğrenciler,

 Okul yaşantınızda öğreneceğiniz her konu, yaptığınız her uygulama 
ve tamamladığınız her bölüm bilgi dağarcığınızı geliştirecek ve ileride ki 
eğitim yaşantınızda size başarı olarak geri dönecektir. Özverili çalışır ve 
çalışma disiplinini kazanırsanız; başarılı olmamanız için hiçbir neden yoktur. 
Öğrenmeyi öğrenme prensibinden yola çıkılarak siz değerli öğrencilerimize 
problem çözme becerisini geliştirecek, eleştiriel düşünce beceresi ile 
sorgulamayı öğretme hedefimizdir.
 Bu yıl Bilişim ve Kodlama kitabında İşletim Sistemi ve Dosya 
Yönetimi, Algoritma, Programlama Mantığı ve Scratch ile Kodlama 
bölümleri yer almaktadır. 
 İşletim sistemleri, bilgisayar bilimleri kapsamındaki en temel 
konulardan birini oluşturmaktadır. Bilgisayarların çalışabilmesi için gereken 
temel yazılım işletim sistemidir. 
 İnsan hayatının en önemli ihtiyaçlarından biri olan iletişim için 
teknoloji kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yaygınlığı her geçen gün artan 
internet ve ağ teknolojileri, hayatımıza iletişim alanında büyük yenilikler 
getirmektedir. Günümüzde her alanda kullanılan ve bilgiye erişim hızını 
büyük bir oranda arttıran internet, vazgeçilmez dev bir bilgi okyanusudur. 
Milyonlarca bilgi içinden istenilen bilgiye ulaşabilmek için eleştirel düşünce 
beceriniz ön planda olmalıdır. Bilgiye ulaşmak, kullanmak ve yeni bilgi 
üretmek geleceğin önemli alanlarındandır.
 Günümüzde ve gelecekte her alanda hayatımızı kolaylaştıran her 
türlü elektronik araçların arka planında bilgisayar çalışma mantığı 
yatmaktadır. Bu nedenle bir problemi çözmek için detaylı çözüm 
basamaklarını düşünebilmek problem çözme beceresi gerekmektedir. Bu 
yılın sonunda çözüm basamaklarını belirlediğiniz basit problemler için 
Algoritma  ve Akış Şeması hazırlamayı ve okumayı öğrenceksiniz. 
Programlama mantığını ve becerisini çok daha kolay kavrayacaksınız. Bu 
çözüm basamaklarından yararlanarak uygun programlama dili ile gerekli 
yazılımı oluşturulabileceksiniz.
 Teknolojyi amaç olarak değil araç olarak kullanacağınızı temenni 
ederiz.

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Kitap Komisyonu

ÖN SÖZ

Merhaba arkadaşlar!

Ben, atık ve kullanılmayan 

bilgisayar parçalarıyla tasarlanmış 

bir geri dönüşüm robotuyum. 

Bilişim Teknolojileri ve Kodlama 

kitabında sizlere rehberlik 

edeceğim. 

Ülkemizde ve dünyada her gün 

milyonlarca kamyon çöp atılıyor. 

Oysa ki bu çöplerin önemli bir 

çoğunluğu yeniden 

değerlendirilebilir ve yeni

ürünlerin elde edilmesine

olanak sağlayabilir. Bu da 

hem çevre temizliği hem de

doğal yaşamın korunması

için oldukça önemli bir adımdır.

Bu bilinç ve duyarlılığa her 

zaman sahip olacağınız inancıyla 

yeni öğrenme yolculuğumuzda

hepinize başarılar dilerim. :) 

Sembol Sözlüğü

!
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Bilgi

İpucu

Önemi bilgi / uyarı

Soru / tartışma
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Temel bilgi

Yararlı
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BÖLÜM 1
İşletim Sistemi
ve Dosya Yönetimi
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Bilgisayarda Dosya Kavramı

Bilgisayarda yaptığımız çalışmaları veya 
kullandığımız bilgileri saklamak için 
kaydederiz. Kaydetme yaptığımız bu alanlara 
ilgili dosya adını veririz. Resim, müzik, yazı ve 
video gibi her türlü bilgi saklanabilir.

Bölüm 1 İşletim Sistemi

Bilgisayar

Donanım Yazılımİşletim Sistemi

Bilgisayarın elle tutulup 
gözle görülebilen 
parçalarına donanım denir. 
Örneğin; Kasa, klavye, 
işlemci, ram, harddisk...

Bilgisayarda kullanılan her 
türlü programa yazılım 
denir. Örneğin; Paint, Word, 
Oynadığımız tüm oyunlar,...

Bilgisayar donanımı ile 
kullanıcı arasındaki iletişimi 
sağlayan arayüz yazılımıdır.

Etkinlik 1 Sınıf Tartışması
İşletim Sistemleri nerde bulunur? Kimler yaptı? 
Ne işe yarar? Farkı nedir? 

iPhone telefonunuzda 
IOS işletim sistemi 
vardır. Bu işletim sistemi 
üzerinde AppStore 
üzerinden oyunlar ve 
diğer uygulamalar 
indirilebilir.

i ? ?
Android, Yeşil renkli 
robot logolu işletim 
sistemi Google 
desteklidir. Birçok akıllı 
cihaz bu sistemle çalışır. 
Bu cihazlara örnek?

Önünüzdeki bilgisayarlar 
Microsoft şirketinin 
sağladığı Windows işletim 
sistemi ile çalışır. Bunları 
bir de Linuxla 
çalıştırabilirsiniz. Ve de 
bu ücretsizdir. Nasıl yani?

Dosya Çeşitleri ve Uzantıları

 Dosya çeşitlerinin bilgisayar gösterimi: Örneğin Paint'te çizdiğimiz bir resme daha 
sonra bakmak istediğimizde onu dosya şeklinde saklamamız gerekir ve bu sakladığımız 
dosyaya bir isim vermemiz gerekir. Bu yüzden dosyaların mutlaka bir ismi vardır.

2

Word Powerpoint Excel Elektronik Kitap

.docx .pptx .xlsx .pdf

Bir dosya 3 kısımdan oluşur. dosyaadı.dosyauzantısı

t r e n r e s m i J p g

İpucu:
Bir dosyanın sadece 
uzantısına bakarak 
içerisindeki bilginin 
türünü öğrenebiliriz.

Önemli Not:
Dosya/Klasör isimlerinde 
aşağıdaki karakterler 
kullanılamaz. 
:, “, <, >, *, /, \, ?, |

!

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"- Temel / Yararlı
Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

İşletim sistemlerini tanırım.

Klasör ve dosyayı ayırt ederim. Farkını açıklarım.

Klasörleri ve dosyaları yaratır, taşır, kopyalar, tekrar isimlendirir ve silerim.

Dosya isimlendirme şartlarını bilirim. 

Dosya yaratmanın farklı yöntemlerini bilirim.

Silinen dosyaları Geri Dönüşümden geri yüklerim.
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Dosya Uzantıları:
Dosyanın türünü, hangi 
yazılım tarafından 
oluşturulduğunu ve 
açılabileceğini gösteren 
kısımdır.

i
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Dosya Uzantıları:
Dosyanın türünü, hangi 
yazılım tarafından 
oluşturulduğunu ve 
açılabileceğini gösteren 
kısımdır.
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Etkinlik 2 Klasör Gösterimi: Bilgisayarınızda klasör yaratınız. 
Klasör şekillerini gözlemleyiniz.

Klasör (Dizin)
Birden fazla dosyanın bir arada tutulduğu birimlere klasör (dizin) 
denir. Dosyalarımızı gruplamamızı ve dilediğimizde kolayca 
ulaşmamızı sağlar.

Klasör kullanmazsak ne olur?

?

Ÿ Hiç bakkaldan alışveriş yapmaya gittiniz mi?
Ÿ Yüzlerce ürün içerisinde satın almak istediğinizi nasıl buluyorsunuz?
Ÿ Çikolata almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Ÿ Deterjan almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Ÿ Süt almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Ÿ Elma almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?

Dosyalarımızı gruplamazsak daha 
sonradan onlara ulaşmakta güçlük 
yaşarız.

Derslerimizle ilgili dosyaları aşağıdaki gibi 
dosyalarsak daha sonra ulaşmada sorun 
yaşamayız.

Alt Kasörler
Bir klasör içerisinde birden fazla klasör yer alabilir. Örneğin 6. Sınıf Dersler 
klasörü içerisine Bilgisayar, İngilizce, Türkçe ve Resim klasörleri ekleyebiliriz.

Dosyalar / Klasörlerle Çalışma

İsim Değiştirme

Dosya veya klasörü seçtikten sonra;
1. Sağ tıklayıp yeniden adlandır (rename), 
2. Dosya menüsü yeniden adlandır (rename),
3. Farenin sol tuşu ile aralıklı bir şekilde dosyanın/klasörün ismine iki kez tıklayarak, 
4. Klavyeden F2 tuşuna basarak.

Silme

Dosya veya klasörü seçtikten sonra;
1. Sağ tıklayıp gelen menüden sil (delete) komutunu vererek, 
2. Araç çubuğundan sil (delete) düğmesine tıklayarak ,
3. Klavyeden delete tuşuna basarak, 
4. Seçili olan öğeleri fare ile geri dönüşüm kutusuna (recycle bin) sürükleyerek.

Silinen öğeler geri dönüşüm kutusuna gönderilir.

Taşıma

1. Sağ Tıklayıp Kes ve Sağ Tıklayıp Yapıştır menüsü aracılığı ile,
2. Araç çubuğundan Kes, Yapıştır düğmelerine tıklayarak,
3. Klavyeden Ctrl+X, Ctrl+V tuşlarına basarak,
4. Seçili olan öğeleri Fare (mouse) ile taşımak istediğimiz yere sürükleyerek.

Kopyalama

1. Düzenden Kopyala, Düzenden Yapıştır menüsü aracılığı ile,
2. Sağ tıklayıp gelen menüden Kopyala ve Yapıştır komutları aracılığı ile,
3. Araç çubuğundan Kopyala, Yapıştır düğmelerine tıklayarak,
4. Klavyeden Ctrl+C, Ctrl+V tuşlarına basarak,
5. Seçili olan öğeleri klavyeden Ctrl tuşu basılı iken Fare (mouse) ile kopyalamak istediğimiz 
yere sürükleyerek (Ctrl+Mouse).
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Geri Dönüşüm Kutusu 

Geri dönüşüm kutusuna atılan dosyalar ile ilgili şunlar yapılabilir:
Ü Geri Al (Restore): Seçilen dosyayı kurtarır, yani silindiği yere 

geri götürür.
Ü Sil (Delete): Seçilen dosyayı geri dönüşüm kutusundan da atar, 

yani tamamen yok eder.

Etkinlik 3 Şimdi sanat zamanı!

1.  Şimdi sanat zamanı. Bilgisayarda sanat da yapabilirsiniz, Paint programını açalım.
2.  Kare, üçgen, daire kullanarak bir ev çizelim ve yanında da bir limon ağacı olsun. 
3.  Yazı ekle özelliğini kullanarak sokak adı ve ev numarasını koymayı unutmayın.
4.  Resmimizi Evimiz adı ile masaüstüne kaydedelim.
5.  Evimiz adlı dosya seçili iken  Delete tuşuna basalım. Ne oldu? 
6.  Acaba Geri Dönüşümde mi?
7.  Peki dosyamızı nasıl kurtarırız?
8.  Geri Dönüşüm kutusundan dosyamızı geri yükleyelim.
9.  Kaybolmasın diye bu dosyamızı bir kopyalasak nasıl olur?
10.  Kopyaladığımız dosyamızın adını Evimizin Yedek Resmi olarak değişelim.
11.  Masaüstüne resimlerim adlı klasör yaratalım.

Yedek resim dosyamızı masaüstünde oluşturduğumuz resimler klasörüne taşıyalım.

Etkinlik 5 Hellim

1.  Kelime işlemci programı (WordPad) programını açıp aşağıdaki metni yazalım. 

Hellim, Kıbrıs kökenli, sık dokulu, sarımsı beyaz renkte taze bir peynirdir. 
Genelde ızgarada ya da yağsız tavada kızartıldıktan sonra yenir. Ayrıca, hellim 
Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs'ın önemli bir ihraç kalemidir. 
Hellimin içinde başta keçi sütü olmak üzere süt, tuz ve bazen de nane bulunur.

2.  Yazı tipini Verdana, boyutunu 19, rengini kırmızı olarak ayarlayalım. 
3.  Masaüstüne Hellim adıyla kaydedelim.
4.  Kaydettiğimiz belgeyi geri dönüşüm kutusuna gönderelim.
5.  Masaüstüne Kıbrıs adında bir klasör oluşturalım.
6.  Oluşturduğumuz WordPad belgesini geri dönüşüm kutusundan geri yükleyelim. Kıbrıs 
    klasörü içerisine taşıyalım.
7.  İnternetten Hellim fotoğrafını bulup paragrafın altına ekleyelim.
8. Paragrafı fotoğrafın altına taşıyalım.

Depolama Aygıtları

Bilgisayarda oluşturduğumuz 
dosyaları nerede saklıyoruz?

Depolama Aygıtları: Bilgisayarda 
müziklerin, resimlerin, videoların ve 
her türlü bilginin saklandığını 
donanımlardır. Örneğin, CD, DVD, 
Flaş bellek, Hafıza kartı...

i i
Bulut Depolama Nedir?
Bulut depolama, internet üzerinde bize 
verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza 
verilen isimdir. Bu depolama hizmeti 
sayesinde dosya ve klasörlerimize internetin 
olduğu her yerden her zaman erişebiliriz.

CD DVD Sabit Disk

Hafıza Kartı Flaş Bellek Taşınabilir Disk 

Etkinlik 4 Daha önceden hazırlanmış resim dosyasını açalım. İngilizce olarak 
kullandığımız renklerin adını yazalım. Çalışmanızı farklı dosya olarak 
colour adını vererek Resimlerim klasörüne kopyalalayalım.

Colours
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Geri Dönüşüm Kutusu 

Geri dönüşüm kutusuna atılan dosyalar ile ilgili şunlar yapılabilir:
Ü Geri Al (Restore): Seçilen dosyayı kurtarır, yani silindiği yere 

geri götürür.
Ü Sil (Delete): Seçilen dosyayı geri dönüşüm kutusundan da atar, 

yani tamamen yok eder.

Etkinlik 3 Şimdi sanat zamanı!
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Etkinlik 6 Hadi dosyalarımızı taşıyalım.

Kelime işlemci ve Paint uygulamaları ile yapmış olduğumuz dosyalarımızı yanımızda 
getirdiğimiz flaş belleğe aktaralım.

Nasıl aktarabiliriz?

1.  Dosya üzerine sağ tık, gönder, flaş diskin adına tıkla.
2.  Dosyayı kopyala, flaş diski aç, içerisine yapıştır.

BÖLÜM 2
Algoritma
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Bölüm 2 Algoritma

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"- Temel / Yararlı
Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Problem çözmenin ne olduğunu kavrarım.

Çözüm için verileri toplar ve çözüm önerileri sunarım.

Algoritma kavramını açıklarım.

Problem çözecek algoritmalar tasarlar ve yazarım.

Algoritma hatalarını belirler ve gideririm.

Problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlarım.

1

2

3

4

5

6

T

T

T

T

T

T

Problem Nedir?
Problem, çözülmesi gereken 
sorun ya da aşılması gereken 
engel anlamına gelir. Günlük 
hayatta sık sık problemlerle 
karşılaşırız. Karşılaştığımız bir 
probleme çözüm ararken tam 
da bu noktada algoritma 
devreye girer.

i
Algoritma Nedir?
Belirli bir problemi çözmek ve belli bir sonuca 
ulaşmak için çizilen yola algoritma denir. 
Algoritma bir problemin çözümünde izlenecek 
yol anlamına gelir. 
Bir Algoritma:
1. Başı olmalı
2. Basit olmalı
3. Problemin çözümünü mümkün olan en az 
adımla, en kısa sürede gerçekleştirmeli
4. Sonu olmalı

i

 Problem Çözme 
Karşılaştığımız bir problemi çözmek için;
1. Problemin ne olduğunu tespit etmeliyiz.
2. Tespit ettiğimiz problemi çözüm yollarını düşünmeliyiz.
3. Problem için bulduğumuz çözüm yolunu algoritma kullanarak sıralı ve mantıksal
    olarak yazmalıyız.
4. Mevcut problemin çözülüp çözülmediğini belirlemek için 
    bulduğumuz yöntemi denemeli ve test etmeliyiz.  

Etkinlik 8

Evimize gelecek misafirimize ne ikram edebiliriz?

Problem sorgulaması: 
Kek için gerekli malzemelerin yeterliliği kontrol edelim.

1. Kek yapımı için gerekli malzemeleri hazırla
2. Yağı bir kaba koy
3. Şekeri aynı kaba yağın üzerine koy
4. Yağ ve şekeri çırp
5. Karışımın üzerine yumurtayı kır 
6. Tekrar çırp 
7. Kıvama geldi mi diye kontrol et 
8. Karışıma un koy 
9. Karışıma vanilya, kabartma tozu vb. koy 
10. Karışımı Kıvama gelinceye kadar çırp 
11. Karışımı Kek kalıbına koy 
12. Yeteri kadar ısınan fırına keki koy 
13. Piştimi diye kontrol et  
14. Keki fırından çıkar 
15. Fırını kapat 
16. Kekin soğumasını bekle
17. Artık keki misafirlere servis edebilirsin.

Problemi
anla

Çözüm
yolu bul

Algoritma
yaz

Dene
ve test et

1 2 3 4

Evde olan malzemelerden kek yapabileceğimize karar verdik.

Etkinlik 7

Diş Fırçalama Algoritması: Dişimizi fırçalarken hangi adımları izleriz?

1

Kirli
dişler

2

Diş macunu
fırçaya sür

3

2 dakika
fırçala

4

Temiz 
dişler
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Etkinlik 9

Yazı yazarken kaleminizin ucu kırıldı.

Problem sorgulaması: 

Çıtçıtlı kalem Uçlu kalem

1. Kalemtıraşı çıkar.
2. Kalemi al.
3. Çöp kovasının yanına git.
4. Kalemin ucunu aç.
5. Sırana geri dön.
6. Yazmaya devam et.

1. Uç kutusunu çıkar.
2. Kalemi al.
3. Kalemin kapağını aç.
4. Kalem ucunu kaleme yerleştir.
5. Yazmaya devam et.

Çıtçıtlı kalem mi uçlu kalem mi kullanıyorsun?

10 11

Etkinlik 10

Tahtaya kalkıp adımı yazmam gerekiyor.

Problem sorgulaması: 
Tahta kalemin var mı? veya tebeşirin var mı?

BAŞLA

Yerinden Kalk

Yönün tahtaya doğru mu?

Hayırsa tahtaya dön

Evetse 4. adıma git

Tahtaya doğru yürü

Tahtaya geldin mi?

Hayırsa 4. adıma git

Evetse 6. adıma git

Kalemi al

Adını yaz

BİTİR

1

2

3

4

5

6

7

8

Recycle

Etkinlik 11

Tavşanımızı hedefe en hızlı ve kolay şekilde nasıl hedefe ulaştırabiliriz? 

1 2

3

Nasıl Oynayabiliriz?
Öğrenciler üç kişilik gruplara ayrılır. Her bir 
oyuncu kendine bir tavşan seçer. Her turda bir kart 
çeker. Çekilen kartın yönüne doğru bir adım 
ilerlenir. Eğer çekilen kartın yönü uygun değilse 
pas geçilir. Tavşanı hedefe ulaştıran oyuncu, oyunu 
kazanır.

i
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Etkinlik 12

Bu hafta sonu arkadaşlarımla evde doğum günümü kutlayacağız. Peki neler 
yapabiliriz?

Problemlere bölelim. 
£ Kaç arkadaşım gelecek? 
£ Ne ikram etmeliyim?
£ Nasıl eğlenelim?
Çözmeye başlayalım
£ …  arkadaşım gelecek
£ Kurabiye, süt, meyve suyu ikram etmeliyim.
£ Monopoli oynayabiliriz. Saklambaç mı oynayalım? Top oynayabiliriz.
Sanırım alışverişe gitmeliyim. 
£ Markete girdim, alışveriş listesini aşağıdaki algoritmaya göre alıyorum.
£ Arkadaşlarımdan her biri için

t 2'şer küçük Koop süt alalım.
t 2 tuzlu, 2 tatlı kurabiye alalım.
t Oyun oynarken içmeleri için 1'er küçük Koop meyve suyu alalım.

£ Market alışverişini bitirdik.
Başta “kaç arkadaşım geliyor” sorusuna verdiğimiz yanıta göre aşağıdakileri 
cevaplayalım.
¢ Kaç kurabiye aldık? Kaçı tuzlu kaçı tatlı?
¢ Kaç küçük Koop süt aldık?
¢ Kaç küçük Koop meyve suyu aldık?

Etkinlik 13

Gerçek Hayat Problemi
Bilgisayar öğretmeniniz size bir sayfalık araştırma ödevi verdi.

1. Evde bilgisayarınız var mı? Yoksa ne yapabilirsiniz? 
2. Arama motorlarından araştırma yapmayı biliyor musunuz?
3. İnternet bağlantınız var mı?
4. Çıktı alabilmek için yazıcınız var mı?

Etkinlik 14  Caretta Caretta'mız bulunduğu noktadan A noktasına 
nasıl gidecek?

A B

C D

Başla

İlerle

İlerle
Sola dön

İlerle

İlerle
Bitir

1

2

3

4

5

6

7

BÖLÜM 3
Programlama
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Bölüm 3 Programlama

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"- Temel / Yararlı
Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Değişken kavramını açıklarım.

Akış şeması şekillerini tanırım.

Kelime işlemci uygulamasında akış şemalarını çizerim.

Algoritmadan akış şeması çıkarırım.

Karar verme ve döngü yapılarını kullanırım.

İnternetten araştırma yaparım.

Yazılım kavramını açıklarım.

Kodlama kavramını açıklarım.

Programlama dillerini ayırt ederim.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

T

T

T

T

T

T

Y

Y

Tartışma: Değişkenleri Anlamak
Manavdan muz ve elma alıyoruz.  
1. gün: Muz 10TL, elma 5TL. 2 elma, 3 muz aldım. Ne kadar ödedim?
2. gün: Muz 8TL, elma 6TL. 2 elma, 3 muz aldım. Ne kadar ödedim?

Her gün fiyatların değişken olduğunu fark ettik değil mi? Hep aynı miktarda muz ve elma 
almamıza ragmen farklı bir miktar ödüyoruz.
Demek ki fiyatların değişken olması, buna bağlı olarak ödenen miktarın da değişken 
olmasına neden oluyor.

Bir başka örnek düşünelim. Arkadaşımızın yaşını 12 olarak not edersek, her geçen yıl aynı 
rakamı görürüz. Oysa yaşımız da bir değişkendir, değil mi?

Tartışalım: Peki doğum yılımız ve okul numaramız değişken mi?

i

Akış Şeması Sembolleri

ELİPS
Akışı başlatır ve bitirir.

DİKDÖRTGEN
Eylemi/işlemi belirtir.

PARALELKENAR
Dışarıdan bilgi/veri 
girişini belirtir.

EŞKENAR DÖRTGEN
Karşılaştırma, kontrol, 
karar verme merkezidir.

DALGALI DÖRTGEN
Ekran/yazıcı çıktısı.

OKLAR
Akış yönünü gösterir 
ve sembolleri birbirine 
bağlarlar.

ALTIGEN
Döngü, işlemin birden 
fazla yapılmasını kontrol 
eder.

Bir problemin çözümüne yönelik oluşturduğumuz algoritmaları adım adım tanımak ve 
programlarken hangi işlemleri yapacağımızı anlamak amacıyla akış şemalarından yararlanırız.

Değişken: Değişik değerler alabilen yapılardır. Örneğin yukardaki örnekte muz 
değişkenimizdir, fiyatı(değeri) değişir. Bunun yanında aldığımız miktar da değişebilir bir 
özelliğidir.
Programcılıkta kimi zaman bir sayıyı, kimi zaman bir ismi, haftanın günlerini amaca göre 
hafızada tutmak isteyebiliriz. Sonradan bunları değiştirmek de isteyebiliriz. Bunun için 
değişkenler kullanırız.

Etkinlik 15 Doğum yılımızı kullanarak 2015 den itibaren yaşımızı 
hesaplayalım. Değişkenleri belirleyelim.
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�"Kendimi Degerlendiriyorum�"- Temel / Yararlı
Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Değişken kavramını açıklarım.

Akış şeması şekillerini tanırım.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

T

T

T

T

T

T

Y

Y

Tartışma: Değişkenleri Anlamak
Manavdan muz ve elma alıyoruz.  
1. gün: Muz 10TL, elma 5TL. 2 elma, 3 muz aldım. Ne kadar ödedim?
2. gün: Muz 8TL, elma 6TL. 2 elma, 3 muz aldım. Ne kadar ödedim?
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i

Akış Şeması Sembolleri
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fazla yapılmasını kontrol 
eder.

Bir problemin çözümüne yönelik oluşturduğumuz algoritmaları adım adım tanımak ve 
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hafızada tutmak isteyebiliriz. Sonradan bunları değiştirmek de isteyebiliriz. Bunun için 
değişkenler kullanırız.
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Etkinlik 16 Arkadaşlarımızı doğum günümüze çağırmak için akış 
şemalarını kullanarak doğum günü kartı hazırlayalım.

Sevgili arkadaşım,� 

doğum günümü kutladığım bu özel günde , 

bize katıl birlikte eğlenelim.

Doğum Günü 

Davetiyesi

Tarih

1 Nisan 2020

Saat

14:00 - 17:00

Yer

Okul Bahçesi

İpucu:
Şeklin içine yazıyı nasıl yazıyoruz?

Şeklin üzerine sağ tık   Metin Ekle 
komutu ile yazı ekleyebiliriz.

Etkinlik 17 Bir önceki etkinliğimizde Caretta Caretta'mızın A noktasına nasıl 
gideceğini belirlemiştik. Şimdi akış şemasını çizelim.

A B

C D

Başla

İlerle

İlerle
Sola dön

İlerle

İlerle
Bitir

1

2

3

4

5

6

7

Algoritma Akış Şeması

Başla

İlerle

İlerle

Sola dön

İlerle

İlerle

Bitir

Etkinlik 18 Bir önceki etkinliğimizde Caretta Caretta'mızın A noktasına nasıl 
gideceğini belirleyip akış şemasını çizmiştik. Şimdi ise B noktasına 
engellere takılmadan nasıl ulaşacağını belirleyip akış şemasını 
çizelim.

A B

C D

Akış Şeması

Başla

Bitir

Etkinlik 19

Toplama işlemi

5+3

Başlat

1. ve 2. sayıyı gir

1. ve 2. sayıyı topla

Sonucu göster

Bitir

1

2

3

4

5

Algoritma Akış Şeması

Başla

1. ve 2. sayıyı gir

Bitir

1. ve 2. sayıyı
topla

Sonucu yaz
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Etkinlik 20

Sabah Rutini
Yataktan kalk

Yüzünü yıka

Aile üyelerine günaydın de

Giysilerini giy 

Çantanı hazırla

Kahvaltını yap

1

2

3

4

5

6

Algoritma Akış Şeması

Başla

Alarm çaldığında

Alarm çaldığında,

Okula git7

Yataktan kalk

Yüzünü yıka

Aile üyelerine 
günaydın de

Giysilerini giy

Çantanı hazırla

Kahvaltı yap

Okula git

Bitir

Eğer Yapısı 

Hayatımızda bir işi yapmadan önce şartlara bağlı olarak 
bazı kararlar almamız gerekebilir. Örneğin hava 
soğuksa kıyafetlerimizi ona göre seçmemiz gibi. Burada 
koşulumuz havanın soğuk olup olmamasıdır.

Bilgisayarda yapılan işlemler için de şartlar Eğer yapısı 
ile belirlenir.

Eğer hava 
soğuksa

Eldivenlerini giy

Eğer/Değilse Yapısı 

Eğer/değilse yapısında koşul gerçekleştiğinde yapılacak komutlar ve gerçekleşmediğinde 
yapılacak komutlar vardır. Eğer yapısında ise koşulumuz gerçekleşirse verdiğimiz komutlar 
yapılıyordu. 

Eğer hava soğuksa ne giymeliyim?

Eğer hava soğuksa ne giyelim?

Kazak giy Tişört giy

Evet Hayır

Bu algoritmada havanın soğuk olup olmama koşuluna bakılacaktır. Eğer hava soğuksa 
"olumlu" koşul gerçekleşmiş, soğuk değilse "olumsuz" koşul gerçekleşmiş olacaktır. Koşul 
gerçekleşmişse yani hava soğuksa kazak giyilecek, hava soğuk değilse tişört giyilecektir.

Etkinlik 21 İki sayının farkını ve bölümünü bulup ekrana yazdıran 
algoritmayı birlikte yazıp akış şemasını çizelim.

Değişkenler

A = Birinci sayı
B = İkinci sayı
D = İki sayının farkı (A-B)
E = İki sayının bölümü (A/B)

Algoritma

Adım 1 - Başla
Adım 2 - A'yı oku
Adım 3 - B'yi oku
Adım 4 - D=A-B
Adım 5 - E=A/B
Adım 6 - D'yi yaz
Adım 7 - E'yi yaz
Adım 8 - Bitir

Akış Şeması

Başla

A’yı oku

Bitir
Sonuç değerini
yaz

B’yi oku

D=A-B

E=A/B

D yaz

E yaz

Hava soğuk mu?
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Etkinlik 22 Problemimiz masa ışığının yanmaması. Peki ne yapmalıyız?

Algoritma

Başla
Masa ışığının fişinin takılı olup olmadığını 
kontrol ediyoruz.
Fişin takılı olup olmamasına göre adım 
yönümüz değişiyor.
Eğer fiş takılı değilse, fişi takıyoruz ışık yanıyor 
ve problemimiz çözülüyor.
Eğer takılı ise bir sonraki adıma geçiyoruz. 
Ampul patlak mı?
Eğer patlaksa değiştiriyoruz ve problemimiz 
çözülüyor.
Eğer patlak değilse yeni bir masa ışığı al 
adımına geçiyoruz. Yeni bir masa ışığı alıp 
problemimizi çözüyoruz.
Bitir

Gördüğünüz gibi algoritma bir problemin 
çözümünün basamaklara ayrılması ve basamak 
basamak ilerleyerek problemin çözülmesidir.

Akış Şeması

Masa ışığı
yanmıyor

Masa ışığının 
fişi takılı mı?

Fişi tak

Ampul patlak mı? Yeni bir 
masa ışığı al

Ampulü
değiş

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Etkinlik 23
Çay demleme algoritmasını birlikte yazalım. Daha sonra 
algoritma basamaklarını takip ederek akış şemasını 
tamamlayalım. 

Algoritma Akış Şeması

Başla

Etkinlik 24 Suyun sıcaklığına göre bulunduğu maddenin halini gösteren 
algoritmayı birlikte yazıp akış şemasını çizelim.

Algoritma

Başla. 
Suyun sıcaklık değerini gir. (t) 
Eğer t<0 ise ekrana katı yaz 
Eğer t<100 ise ekrana sıvı yaz değilse gaz yaz. 
Bitir. 

Akış Şeması

Başla

t <=0
Evet

Hayır

Suyun 
sıcaklığını gir (t)

Ekrana katı
yaz

t <=100
Evet

Hayır

Ekrana sıvı
yaz

Ekrana gaz
yaz

Bitir

Bunu biliyor muydunuz?
Suyun donma derecesi sıfır 
(0), kaynama noktası ise yüz 
(100) derecedir.

i

Etkinlik 25 Girilen sayının tek mi, çift mi olduğunu gösteren algoritma ve 
akış şeması. 

Algoritma

Başla
Bir sayı giriniz
Sayının 2 ye bölümünden kalanı bul
Kalan 0 ise “çift” yaz
Değilse “çift” yaz
Bitir

Akış Şeması

Başla

Kalan 0 mı?
Hayır

Evet

Bir sayı giriniz

Ekrana tek
yaz

Ekrana çift
yaz

Bitir

Sayının 2'ye 
bölümünden kalanı bul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...........................................................................................
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...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6
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Etkinlik 26
Klavyeden girilen iki sayıyı  karşılaştırıp, eşit mi , büyük mü, 
küçük mü sonucunu yazdıralım.

Algoritma

Başla
Sayıyı oku (S)
Eğer S > 0 ise “Pozitif” yaz
Eğer S < 0 ise Negatif” yaz
Eğer S = 0 ise “Sıfıra eşit” yaz
Bitir

Akış Şeması

Başla

Sıfırdan
büyük mü?

Sayıyı oku

Sıfırdan
küçük mü?

Bitir

Eşit yaz

Negatif yaz

Etkinlik 27

Algoritma

 Başla
 1. sayıyı oku (S1)
 2. sayıyı oku(S2)
 Eğer S1>S2 ise 
 1. sayı büyük yaz
 değilse eğer S2>S1 ise
 2. sayı büyük yaz
 değilse eşittir yaz

Klavyeden girilen 2 sayıyı karşılaştırıp sonucu ekrana yazdıran 
algoritma ve akış şeması

Akış Şeması

Başla

1. sayıyı oku

2. sayıyı oku

S1>S2

S2>S1

Eşit yaz

Bitir

1. sayı büyük

2. sayı büyük

Etkinlik 28

Algoritma

 Başla
 10 adet Pirilli var
 Arkadaşıma 1 tane verdim.
 Eşit sayıda mı?
 Hayırsa 3. Adıma dön
 Evetse bitir

10 adet Pirillimiz var. Bir arkadaşımızla eşit sayıda bölüşmek 
istiyoruz. Algoritmasını ve akış şemasını çizelim.

Akış Şeması

Başla

Bitir

10 adet pirillim var

Arkadaşıma 1 tane 
verdim

Eşit mi?

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet
Pozitif yaz

Etkinlik 29
Sınıf listesinde bütünlemeye kalanları kırmızı renkle işaretlemek 
için gerekli olan algoritma ve akış şemasını çizelim.

Algoritma

 Başla
 Sınıf listesini al
 İlk öğrenciyi seç
 Notuna bak
 Notu 5'ten küçük mü?

Evetse notunu kırmızı yap
Hayırsa 6'ya geç

 Başka öğrenci kaldı mı
Evetse 7'ye geç
Hayırsa bitir

 Bir sonraki öğrenciyi seç

Akış Şeması

Başla

Sınıf listesini al

İlk öğrenciyi seç

Notuna bak
Bir sonraki 
öğrenciye bak

Notu 5'ten
küçük mü?

Başka öğrenci 
kaldı mı?

Bitir

Notunu kırmızı yap

Hayır

Evet

Hayır

Evet
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4
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 2. sayıyı oku(S2)
 Eğer S1>S2 ise 
 1. sayı büyük yaz
 değilse eğer S2>S1 ise
 2. sayı büyük yaz
 değilse eşittir yaz

Klavyeden girilen 2 sayıyı karşılaştırıp sonucu ekrana yazdıran 
algoritma ve akış şeması

Akış Şeması

Başla

1. sayıyı oku

2. sayıyı oku

S1>S2

S2>S1

Eşit yaz

Bitir

1. sayı büyük

2. sayı büyük

Etkinlik 28

Algoritma

 Başla
 10 adet Pirilli var
 Arkadaşıma 1 tane verdim.
 Eşit sayıda mı?
 Hayırsa 3. Adıma dön
 Evetse bitir

10 adet Pirillimiz var. Bir arkadaşımızla eşit sayıda bölüşmek 
istiyoruz. Algoritmasını ve akış şemasını çizelim.

Akış Şeması

Başla

Bitir

10 adet pirillim var

Arkadaşıma 1 tane 
verdim

Eşit mi?

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Evet
Pozitif yaz

Etkinlik 29
Sınıf listesinde bütünlemeye kalanları kırmızı renkle işaretlemek 
için gerekli olan algoritma ve akış şemasını çizelim.

Algoritma

 Başla
 Sınıf listesini al
 İlk öğrenciyi seç
 Notuna bak
 Notu 5'ten küçük mü?

Evetse notunu kırmızı yap
Hayırsa 6'ya geç

 Başka öğrenci kaldı mı
Evetse 7'ye geç
Hayırsa bitir

 Bir sonraki öğrenciyi seç

Akış Şeması

Başla

Sınıf listesini al

İlk öğrenciyi seç

Notuna bak
Bir sonraki 
öğrenciye bak

Notu 5'ten
küçük mü?

Başka öğrenci 
kaldı mı?

Bitir

Notunu kırmızı yap

Hayır

Evet

Hayır

Evet
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4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

7
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Etkinlik 30
Çarpma işlemi yapalım. Matematikte çarpma işlemi toplama 
işleminin tekrarlanması ile yapılabilir. Örnek : "3 x 4 = 12" 
işlemi, 3 tane 4 sayısını toplamak anlamına gelir. Bu işlemde 
"3" e çarpan, "4"e çarpılan, "12" ye de çarpım isimlerini verelim.  
Bunlar bizim değişken isimlerimiz olacak.

Algoritma Akış Şeması

Başla

Buraya kadar problem çözmek için yöntemler 
öğrendik. Şimdi durup bir bakalım, araştıralım. 
Dünyadaki insanlar günlük problemlerine iş 
yapmak için, yaşamak için, eğlenmek için ne 
çözümler bulmuşlar.

Ÿ En sevdiğiniz bilgisayar oyununu kimler yaptı?
Ÿ Bu oyunu yaparken hangi Programlama Dilini 

kullandı?
Ÿ İnternette en çok kullandığınız Facebook, 

Instagram, Google, Youtube gibi yazılımları kimler 
kodladı?

Ÿ Bilgisayarınızı açtığınızda karşınıza çıkan Windows 
ne tür bir yazılımdır?

Ÿ Programlama dili öğrenmek isterseniz ilk önce 
hangi dili öğrenirsiniz?

Ÿ Microsoft Word de yazı yazıyoruz. Peki 
Programlarımızı hangi uygulamada yazıyoruz?

Ÿ Cep telefonlarımızdaki uygulamalar hangi 
programlama dili ile yazılıyor?

Ÿ Cep telefonumuzdaki Facebook ile 
bilgisayarımızdaki Facebook aynı mı?

Biraz araştıralım

Yazılım
Program da denilen, bir bilgisayarı belirli 
işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, 
bilgisayara ne yapacağını söyleyen, 
kodlanmış komutlar dizisi.

i
Kodlama ya da Programlama 
Bir bilgisayar sistemine ya da elektronik 
devreye işlem yaptırmak için yazılan 
komut dizisidir. Matematiksel işlemler 
bütünü olan programlamada bir metin, 
önceden belirlenmiş simgeler dizisine 
göre işaretlenir. 

i

?

Bu soruları cevaplamak için interneti nasıl kullanalım?

´ Arama motoru kullanma 
´ Uygun bilgiye ulaşma
´ Uygun veri kaynakları (wikipedi, tdk, üniversite siteleri ve kütüphaneleri) tanıma ve 

belirleme
´ Kelime işlemci uygulamasına aktarma ve düzenleme

Başla
Çarpanı gir
Çarpılanı gir
Çarpımı sıfırla (çarpım=0)
Sayaç sayısını sıfırla (sayaç=0)
Sayaç sayısını 1 arttır (sayaç=sayaç +1)
Çarpıma çarpılanı 1 defa ekle (çarpım=çarpan + çarpılan)
Eğer sayaç çarpana eşit değilse 5. adıma git
Çarpımı yaz
Bitir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

çarpan gir

çarpılan gir

çarpım = 0

sayaç = 0

sayaç = sayaç + 1

çarpım = çarpım + çarpılan

 sayaç = çarpan

çarpımı yaz

Bitir

Hayır

?

Evet
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Bilgisayar yazılımları işlev olarak üçe ayrılır. Bunlar;

¢ Uygulama Yazılımı
¢ Sistem Yazılımı
¢ Bilgisayar Programlama Araçları

Uygulama Yazılımları: Bilgisayarda kullanılan, bir görevi yapmak 
için yazılmış yazılımlardır. Web programları, Ofis Programları, 
Resim ve Video Düzenleme Programları, Oyunlar gibi birçok 
kategoride uygulama bulunmaktadır. İnsanların çalışmalarını 
hızlandırmak, bir işlemi bir veya birkaç tuşla yapabilmek için 
yazılmış yazılımlardır.

Sistem Yazılımları: Sistem yazılımı, donanımın ve yazılımın 
birbirine uyumlu çalışmasını sağlayan, 
diğer yazılımlara hizmet sağlamak üzere 
tasarlanmış bilgisayar yazılımıdır. Sistem 
yazılımlarına örnek olarak işletim 
sistemleri, oyun motorları, donanım 
sürücüleri gösterilebilir. Uygulama 
yazılımlarından daha derin bir bilgisayar 
bilgisi gerekmektedir.

Bilgisayar Programlama Araçları: Bu yazılımlar, yazılan 
kodları bilgisayar diline çevirerek donanımlara ne yapması 
gerektiğini söyler. Bu sayede bilgisayar uygulamaları çalıştırabilir. 
Eğer yazılım dili ile kullanılan programlama aracı uyuşmuyorsa 
veya doğru işletim sistemine ait değilse çalışmayacaktır tıpkı 
Türkçe bilmeyen birine Türkçe anlatmak gibi bir sonuç ortaya 
çıkacaktır.

Bilgisayar Yazılımı Bunları biliyor musunuz?

Programlama yaparken hangi dili kullanalım?
Birçok programlama dili vardır. Çeşitli amaçlar için 
geliştirilmiş bu dillerin yapabileceklerinin de sınırları 
vardır. Bu nedenle farklı amaçlar için farklı diller tercih 
edilir.

Güzel görünen ve kullanımı kolay bir yazılım için:
Sürükle bırak yaparak arayüz tasarlanan programlama 
dilleri bu iş için harikadır. Sonradan C#, Visual Basic 
(VB) veya Java gibi diller kullanılarak arka plan kodları 
tamamlanır. VB başlamak için ideal bir dildir.

İşletim sistemi, destek programla veya donanım 
yönetecek yazılımlar için:
Hackerlar, bilgisayar korsanları bu tarz programlama 
üzerine yoğunlaşır. C, C++, Python veya Assembly 
gibi dillerindaha çok kullanıldığı bir yazılım türüdür.İleri 
düzey bir bilgi birikimi gerektirebilir.

Web sitesi tasarımı için:
Günümüzde her iş kolunun mutlaka bir 
internet bağlantısı vardır. Satış, eğlence, 
sosyalleşme, reklam gibi birçok işleve 
sahip web sitelerinin html, CSS ve 
JavaScript bilmeden yapılması çok zor. 
Daha derin işlevsellik katmak için Java, 
C#, Python kullanılabilir.
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Blok Tabanlı Programlama Nedir?
Çeşitli kod bloklarını birleştirerek 
uygulamalar, programlar, oyunlar 
yapmaktır.

i

Neden Blok Tabanlı Programlama? 
Metin tabanlı kodlamaya göre öğrenmesi 
daha kolay olduğu için kullanılmaktadır.

i

Scratch Nedir?
Blok tabanlı bir programlama dilidir. 
Scratch ile kendi oyunlarımızı üretebiliriz. 
Uygulamalarımızı yönetebiliriz.

i

Metin Tabanlı Kodlama Nedir?Metin 
tabanlı olan kodlamada program 
kelimelerden oluşan komutlarla yapılır.

i



BÖLÜM 4
Scratch ile 
Programlama
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Bölüm 4 Scratch'a Giriş

29

 Scratch, görsel kodlama özelliğine sahip bir yazılım platformudur. İçerisinde barındırdığı 
kod bloklarını bir yapboz gibi birleştirerek kodlama yapmamıza olanak tanır. Bizler için 
programlamayı daha anlaşılır, daha eğlenceli ve daha kolay hale getirir. Scratch, bizlerin 
yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma gibi becerileri 
edinmemize yardımcı olur.

 Scratch'la neler yapabilirim?
 Scratch ile kendi etkileşimli hikayelerimizi, oyunlarımızı, animasyonlarımızı kodlayabilir; 
oluşturduğumuz projelerimizi internette bulunan çevrimiçi toplulukta paylaşabiliriz. 
Milyonlarca kişi evde, okulda, kütüphanelerde ve sosyal merkezlerde Scratch projeleri 
oluşturmaktadır. Bizler de Scratch ile projeler kodlayarak onlara katkı koyacağız.

 Hayal et, kodla, paylaş
 Scratch web sayfasından Scratch'la ilgili güncel haberleri, diğer üyelerin oluşturduğu 
dikkat çeken proje ve stüdyoları takip edebilir, aynı zamanda sayfadaki eğitici videolar, etkinlik 
kılavuzları, kodlama kartları ve fikirler sayfası ile Scratch ile kodlama konusunda kendimizi 
geliştirebiliriz. Scratch web sayfasına https://scratch.mit.edu adresinden erişebiliriz. 

Scratch uygulamasını başlatalım
Scratch ile iki faklı şekilde projeler oluşturabiliriz.

Scratch Masaüstü editörü
Scratch Masaüstü editörü, bilgisayarımıza kurulumu 
yapıldıktan sonra, internet ortamına ihtiyaç duymadan 
çalışır. Bu sayede internetsiz ortamlarda da Scratch 
Masaüstü editörü ile projeler oluşturabilir ve 
bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Scratch Masaüstü editörünün eski ve yeni sürümlerini 
https://scratch.mit.edu/download web sayfasından 
indirerek, bilgisayarımıza kurulumunu yapabiliriz.

i
Scratch'ı kimler yarattı?
Scratch programı MIT Media Lab 
LifeLong Kindergarten tarafından 
geliştirilmiştir. http://scratch.mit.edu 
Sayfasından ücretsiz olarak Scratch 
programına sahip olabiliriz. Scratch her 
zaman bedelsiz ve özgür olacak. 
Scratch'ı okulumuzda, evimizde veya 
başka bir yerde kullanmak için bir 
lisansa ihtiyacımız yoktur. Scratch 
gelişimi ve bakımı hibe ve bağışlarla 
ödenmektedir. Scratch'a katkıda 
bulunmak istiyorsak, Scratch Bağış 
Sayfası sayfasına bakabiliriz.

i
Scratch'ın ihtiyaç duyduğu sistem 
özellikleri nelerdir?
Scratch, masaüstlerinde, dizüstü 
bilgisayarlarda ve tabletlerde mevcut 
web tarayıcılarının çoğunda çalışır. 
Projeleri cep telefonlarında 
görüntüleyebiliriz, ancak şu anda 
telefonlarda projeler oluşturamayız veya 
düzenleyemeyiz. Resmi olarak 
desteklenen tarayıcıların listesi 
aşağıdadır.
Masaüstü
Chrome (63+)
Kenar (15+)
Firefox (57+)
Safari (11+)
Internet Explorer desteklenmiyor.
Tablet
Mobil Chrome (63+)
Mobile Safari (11+)
Bir WebGL hatasıyla karşılaşırsak, farklı 
bir tarayıcı denemeliyiz. Tabletlerde, şu 
anda tuşa basıldı bloklarını veya sağ 
tıklama bağlam menülerini kullanmanın 
bir yolu yoktur.

SCRATCH'LA TANIŞIYORUM 

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"-
Temel / Yararlı

Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Scratch yazılım amacını açıklarım.

Scratch yazılımını masaüstü/çevrimiçi  çalıştırırım.

Scratch'da kukla işlemlerini uygularım.

Scratch'da  sahne düzenlemelerini yaparım.

Scratch'da döngü yapılarını kullanırım.

Scratch'da değişken kullanarak  program yazarım.

Scratch'da Eğer/Değilse yapısını  kullanarak  program yazarım.

1

2

3

4

5

6

7

T

T

T

T

T

T

T
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SCRATCH'LA TANIŞIYORUM 

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"-
Temel / Yararlı

Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Scratch yazılım amacını açıklarım.

Scratch yazılımını masaüstü/çevrimiçi  çalıştırırım.

Scratch'da kukla işlemlerini uygularım.

Scratch'da  sahne düzenlemelerini yaparım.

Scratch'da döngü yapılarını kullanırım.

Scratch'da değişken kullanarak  program yazarım.

Scratch'da Eğer/Değilse yapısını  kullanarak  program yazarım.
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1

Deneyelim

Scratch Masaüstü editörünü bilgisayarıma 
kuruyorum

https://scratch.mit.edu/download sitesinden en 
güncel Scratch Masaüstü sürümünü indirelim.

İndirdiğimiz exe dosyasını çalıştıralım.

Program yüklemesi otomatik olarak tamamlanacaktır.

2

3

1

Deneyelim

Scratch Masaüstü editörünü başlatıyorum

Araç çubuğu üzerinden başlat düğmesine basalım.

Açılan menüdeki arama kutusuna Scratch yazıp arama 
yapalım.

Açılan listeden Scratch Masaüstü seçeneğine tıklayalım.

Program başlatılacaktır. 

2

3

4

Scratch Masaüstü editörü ile ilk projemi oluşturuyorum
Scratch Masaüstü editörünü çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi açılacaktır.

Kod blokları
Kodlama yapmamızı sağlayan hazır 
komutlardır. Üzerlerinde bulunan 
metin kutularındaki sayı ve 
karakterleri değiştirebilir, açılır 
kutulardaki seçeneklerden birini 
seçebiliriz. Kod blokları, Kod 
sekmesi altında yer almaktadırlar.

Anahtar Kelime

Kukla
Scratch'da projeler oluştururken 
kullandığımız objelere kukla diyoruz. 
Kod bloklarını kullanarak kuklaları 
hareket ettirebilir, konuşturabilir, 
uçurtabilir, hatta kuklaların renklerini 
değiştirme gibi birçok işlem 
yapabiliriz. Programı başlattığımızda 
kedi kuklası otomatik olarak 
gelmektedir. Kedi kuklamızın dışında 
başka kuklalar ekleyip çıkartabiliriz.

Anahtar Kelime

Kod Sekmesi ve Kodlama Alanı
Kod blokları, Kod Sekmesi altında, kategorilerine göre listelenmiştirler. Dokuz adet kod bloğu 
kategorisi bulunmaktadır. Bunlar Hareket, Görünüm, Ses, Olaylar, Kontrol, Algılama, 
Operatörler, Değişkenler ve Bloklarım kategorileridir. En altta bulunan Eklenti Ekle düğmesi ile 
de yeni kategoriler ekleyebiliriz.

Kod bloklarını, sürükle bırak yöntemi ile Kodlama Alanı üzerine taşıyıp, yapboz kurar gibi alt 
alta birleştirerek, kodlama yaparız. Kodlama alanında kullanmayacağımız kod bloklarını yine 
sürükle bırak yöntemi ile kodlama alanından çıkarabiliriz.

Deneyelim

Kod blokları ile kodlama yapıyorum
Faremizi Hareket kategorisi içerisinde bulunan 10 adım git 
bloğunun üzerine getirip sağ tuşunu basılı tutarak, kodlama 
alanımıza taşıyalım.

Şimdi de Görünüm kategorisinde bulunan 2 saniye boyunca 
Merhaba de bloğunu aynı şekilde 10 adım git bloğunun altına 
yerleştirelim.

Şekilde de görüldüğü gibi kod bloklarını yapboz gibi birleştirerek 
alt alta gelecek şekilde kodlama alanında kodladık. Alt alta 
kodlanan kod blokları kodlama sıralarına göre çalışacaklardır.

10 adım git bloğu
Kod blokları içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan bu blok, 
kuklamızın seçili yöne doğru, 
metin kutusundaki değer kadar 
ilerlemesini sağlar. Girilen 
değer - işareti ile 
kullanıldığında ise kuklamız ters 
yönde ilerler.

İpucu

2 saniye boyunca merhaba! 
de bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, istenilen süre 
kadar, istenilen kelimeleri, 
konuşma balonu içerisinde 
göstermeye yarar.

İpucu

Scratch Masaüstü Editörü Arayüzü
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Scratch Masaüstü Editörü Arayüzü
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Projemizin çalıştığı sahne

Kodlama alanında kodladığımız kod bloklarının çalıştığı 
alana Sahne diyoruz. Kodladığımız blokları çalıştırmak 
için blokların üzerine faremizin sağ tuşu ile tıklamamız 
yeterli olacaktır.

Deneyelim

Kodladığım bloklarımı çalıştırıyorum
Kodlama alanında kodladığımız blokların üzerine faremizin sağ tuşu ile tıklayalım.

Şekilde de görüldüğü gibi kod bloklarına her tıkladığımızda, kod bloklarımız, sahne üzerinde 
çalışacaktır.

Kod bloklarımızın başına Olaylar kategorisindeki başlat 
tıklandığında bloğunu ekleyerek, sahne üzerinde bulunan 
başlat (yeşil bayrak) düğmesi ile kod bloklarını 
başlatabiliriz. Durdur (kırmızı yuvarlak) düğmesi ile de 
projemizi durdurabiliriz.

Deneyelim

Başlat düğmesini kullanıyorum
Başlat tıklandığında bloğunu, kod bloklarımızın başına ekleyerek başlat düğmesi ile 
projemizi başlatalım.

Şekilde de görüldüğü gibi başlat düğmesine her tıkladığımızda, başlat tıklandığında 
bloğumuzun altındaki kod bloklarımız sahne üzerinde çalışacaktır.

İpucu

başlat tıklandığında bloğu 
Kod blokları içerisinde, Olaylar 
kategorisinde bulunan bu blok, 
kodladığımız kod bloklarının 
başında kullanılarak, kod 
bloklarımızın, sahne üzerinde 
bulunan başlat düğmesine 
tıklandığında çalışmalarını sağlar. 

Scratch Masaüstü Editörü ile İlk Projemi Kaydediyorum

Oluşturduğumuz projemizi tekrardan açabilmek için 
kaydetmemiz gerekmektedir. Kaydetmeden çıkış yaparsak 
projemiz silinecektir. Bu yüzden her proje sonunda 
oluşturduğumuz projemizi kaydetmeliyiz.

Deneyelim

Projemi kaydediyorum
Projemizi kaydetmek için, menü panelinden Dosya 
düğmesine basıp Bilgisayarına kaydet düğmesini tıklayalım.

Karşımıza çıkan pencereden projemizi nereye 
kaydedeceğimizi seçelim. Dosya adına da Scratch ile ilk 
projem yazıp Kaydet düğmesine tıklayalım.

Projemiz başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Menü panelinden 
Dosya düğmesine basıp Bilgisayarından yükle seçeneği ile 
kaydedilmiş projelerimizi tekrardan açabiliriz.

Menü Paneli
Scratch programımızın üst 
tarafındaki düğmelerin 
bulunduğu panele menü 
paneli diyoruz. Buradan 
programımızın dilini 
değiştirebilir, projemizi 
bilgisayarımıza kaydedebilir, 
daha önceden kaydettiğimiz 
projelerimizi tekrardan 
açabiliriz. Eğitici videoları 
izleyip Scratch ile kodlamamıza 
katkı koyabiliriz.

Anahtar Kelime
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Etkinlik 31 Merhaba Scratch

Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak kedi 
kuklamızı kodlayalım. Başlat düğmesi tıklandığında, kuklamız 20 adım 
gidip 3 saniye boyunca Merhaba ve tekrar 20 adım gidip Scratch'a 
hoş geldiniz diyecektir. 

1

Başla

başlat tıklandığında

20 adım git

3 sn boyunca merhaba de

20 adım git

Scratch'a hoş geldiniz de

Bitir

Oluşturduğumuz projeyi Merhaba Scratch olarak kaydedelim.2

Scratch çevrimiçi editörüne internetin bulunduğu 
ortamlarda https://scratch.mit.edu/ adresinden 
erişebiliriz. Web sayfasını açtığımız zaman üst tarafta 
bulunan menü panelinden oluştur düğmesi ile 
hemen projeler oluşturmaya başlayabiliriz. 

Scratch hesabı oluşturarak, oluşturduğumuz 
projelerimizi bulut ortamında kaydedebiliriz. 
Kaydettiğimiz projelerimizi arkadaşlarımızla 
paylaşabilir, arkadaşlarımızın paylaştığı projeleri de 
takip edebiliriz. Paylaşılan projelere yorumlar 
yapabilir, projelerin gelişmelerine katkıda 
bulunabiliriz.

İpucu

merhaba! de bloğu
Kod blokları 
içerisinde, Görünüm 
kategorisinde bulunan 
bu blok, istenilen 
kelimeleri konuşma 
balonu içerisinde 
göstermeye yarar.

Scratch Çevrimiçi Editörü

Scratch hesabım ile Scratch'a katılıyorum

i
E-posta adresi
Scratch hesabı oluşturabilmemiz için 
kendimize ait bir e-posta adresine 
ihtiyacımız vardır. Kendimize ait bir E-
posta adresi oluşturabilmemiz için de 
13 yaşımızı doldurmamız 
gerekmektedir. Bu sebeple Scratch 
ekibi, öğretmenlerimizin bizler için 
öğrenci hesabı açmalarına olanak 
tanımıştır. Öğretmenlerimizin bizler için 
oluşturacağı öğrenci hesapları ile 
Scratch'a bizler de katılabiliriz. 

Öğretmenlerimiz, öğrenci hesaplarımız 
ile oluşturduğumuz projelerimizin 
takibini yapıp, Scratch ile kodlama 
konusunda kendimizi geliştirmemize 
katkı sağlayabileceklerdir. 

Deneyelim
Scratch hesabım ile projeler hazırlıyorum

Web tarayıcımız ile https://scratch.mit.edu/ adresine bağlanıp, açılan sayfadaki menü 
panelinde bulunan Giriş düğmesine basalım.

Açılan penceredeki Kullanıcı Adı ve Parola alanlarına öğretmenimizden aldığımız 
kullanıcı adı ve parolamızı yazarak Giriş düğmesine basalım.

Scratch hesabımıza başarılı bir şekilde giriş yaptık. Artık Menü panelinden Oluştur 
düğmesine basarak Scratch çevrimiçi editörü ile yeni bir proje oluşturabilir, kullanıcı 
adımızın üzerine tıklayarak profil ve hesap ayarlarımızı yönetebiliriz. 

2 Haydi, yeni bir proje oluşturalım.
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Etkinlik 31 Merhaba Scratch
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Scratch hesabım ile projeler hazırlıyorum

Web tarayıcımız ile https://scratch.mit.edu/ adresine bağlanıp, açılan sayfadaki menü 
panelinde bulunan Giriş düğmesine basalım.
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Bilgisayarımdaki projemi Scratch 
hesabıma aktarıyorum

Bilgisayarımızda Scratch Masaüstü ile oluşturup 
kaydettiğimiz projelerimizi Scratch hesabımıza 
aktarabiliriz. Bu sayede projelerimizi bulut ortamında 
saklayabilir, arkadaşlarımızla da paylaşabiliriz. Bu işlem 
için Scratch çevrimiçi editörünü başlatmamız gerekir. 
Scratch çevrimiçi editörü aşağıdaki gibi açılacaktır.

i Scratch'in eski versiyonlarını 
kullanıyor olsam da 
projelerimi web sitesine 
atabilir miyim?
Evet: Scratch'ın önceki 
sürümleriyle yapılan projeleri 
paylaşabilir veya yükleyebiliriz; 
bunlar görünür ve oynanabilir 
olacaktır. Bununla birlikte, 
Scratch'ın sonraki sürümlerinde 
yapılan veya düzenlenen 
projeleri indiremez ve bunları 
önceki sürümlerde açamayız. 
Örneğin, Scratch 2.0'ın 
masaüstü sürümünde Scratch 
2.0 bir Scratch 3.0 projesi 
açamayız. 

Scratch Çevrimiçi Editörü Arayüzü
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Deneyelim

Merhaba Scratch uygulamasını Scratch hesabıma aktarıyorum
Menü panelinden Dosya düğmesine bastığımızda açılan seçeneklerden Bilgisayarımdan 
yükle seçeneğini seçelim.

Açılan pencereden daha önce kaydettiğimiz Merhaba Scratch etkinliğimizi seçip Aç düğmesine 
basalım.

Tarayıcımızın bize vermiş olduğu mevcut projenin üstüne yazayım mı? Mesajını onaylamak için 
Tamam düğmesine basalım.

Projemiz başarılı bir şekilde Scratch hesabımıza aktarılıp, projemizin adı ile otomatik olarak 
kaydedilmiştir. 
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Scratch hesabımla projemi paylaşıyorum

Oluşturduğumuz veya hesabımıza aktardığımız herhangi bir projemizin adını menü panelindeki 
metin kutusunu kullanarak değiştirebilir, Paylaş düğmesine basarak projemizi paylaşıma 
açabiliriz. 

Deneyelim

Merhaba Scratch uygulamamı paylaşıma açıyorum
Merhaba Scratch uygulamamızı Paylaş düğmesine basarak paylaşıma açalım.

Paylaş düğmesine bastığımız zaman Proje Sayfası otomatik olarak karşımıza çıkacaktır. Bu 
sayfa ile projemizi çalıştırabilir, adını güncelleyebilir, beğenileri takip edebiliriz. Projemizin nasıl 
kullanılacağıyla ilgili yönergeler, proje ile ilgili notlar ve taktikler ekleyebiliriz.

Proje sayfası

Projemizi Stüdyoya ekle düğmesi ile daha önceden oluşturduğumuz bir stüdyoya ekleyebilir, 
Linki kopyala düğmesi ile de projemizin linkini kopyalayarak arkadaşlarımıza gönderebiliriz. 

İçine bak düğmesi ile editör ortamına geri dönüp projemizi geliştirmeye devam edebiliriz.

Editör ortamından Proje sayfasına bak düğmesi ile tekrar proje sayfasını açabiliriz.

Scratch Çevrimiçi Editörü 
Menü Paneli
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Arkadaşlarımın paylaştığı projelere katkı 
koyuyorum
Arkadaşlarımızın paylaştığı projeleri, kendi hesabımıza 
aktararak remix projeler oluşturup, onların projelerine katkı 
koyabiliriz. 

i Neden Scratch Ekibi tüm 
projelerin “katkılabilir" 
olmasını mecbur tutuyor?
Başkalarının projelerine 
katkılamanın programlamayı 
ve ilginç projeler oluşturmayı 
öğrenmenin harika bir yolu 
olduğuna inanıyoruz. 
Katkılama yoluyla, yaratıcı 
fikirler Scratch topluluğuna 
yayılır ve herkes yararlanır. 
Scratch web sitesinde 
paylaşılan tüm projeler 
“Scratch Web sitesinde 
Paylaşan Creative Creative 
Commons Share” lisansı 
kapsamındadır; bu, Scratch 
web sitesinde gördüğümüz 
herhangi bir projeyi remix 
edebileceğimiz anlamına gelir 
ve diğerleri, web sitesinde 
paylaştığımız herhangi bir 
projeyi remix edebilir.

Deneyelim

Remix proje oluşturuyorum

Remix proje oluşturmak için öncelikle paylaşıma açtığımız 
projemizin proje sayfasından, Link kopyala düğmesi ile 
projemizin linkini kopyalayıp birbirimize gönderelim. 

Aldığımız linki tarayıcımızın adres çubuğuna yapıştırıp sayfaya 
bağlanalım. Paylaşıma açılan projenin proje sayfası aşağıdaki 
gibi açılacaktır.

Katkı yap düğmesine basarak arkadaşımızın projesinin 
kopyasını kendi hesabımıza remix kopya olarak aktarabilir, 
İçine bak düğmesi ile de projeyi editör ortamında açabiliriz.

Katkı yap düğmesine basıp arkadaşımızın paylaştığı projeye 
katkıda bulunalım.

Artık proje üzerinde değişiklikler yaparak projenin gelişimine 
katkı koyabilir, oluşturduğumuz yeni projeyi arkadaşlarımızla 
paylaşabiliriz.
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Scratch hesabımla projemi paylaşıyorum
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Kendiminkiler klasörümden projelerimi yönetebiliyorum

Scratch hesabımız ile oluşturduğumuz projeler otomatik kaydedilir. Oluşturduğumuz tüm 
projeleri görmek ve onları yönetmek için Kendiminkiler klasörünü kullanırız.

Kendiminkiler klasörünü açtığımızda projelerimiz Tüm Projeler klasöründe aşağıdaki gibi 
listelenecektir. 

Listedeki bir projemizin üstüne tıklayarak, projemizin proje sayfasını açabilir, İçine bak 
düğmesi ile de projemizi editör ortamında açıp geliştirmeye devam edebiliriz. 

Paylaşımdan çek düğmesi ile paylaşımda olan projelerimizi paylaşımdan kaldırabiliriz.

İstemediğimiz projelerimizi sil düğmesine basarak Çöp Kutusu klasörüne gönderebiliriz. Çöp 
kutusu klasöründeki projeleri tekrar kurtarabilir veya çöp kutusu klasörünü boşaltarak 
projelerimizi kalıcı halde silebiliriz.

Paylaşılan Projeler ve Paylaşılmayan Projeler klasörleri ile projeleri paylaşım durumlarına 
göre listeleyebiliriz.

Stüdyolarım klasöründen de yeni stüdyolar oluşturabilir, bu stüdyolara projeler ekleyerek 
takipçiler toplayabiliriz

Deneyelim

Kendiminkiler klasörümü kullanıyorum
Kendiminkiler klasörünü açarak isimsiz (Untitled) projelerimizi kalıcı olarak silelim. Geriye kalan 
projelerimizin paylaşıma açık olduklarından emin olalım.
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 Scratch'da sahneye birden fazla kukla 
ekleyebilir ve çıkartabiliriz. Bunu yapmak için 
faremizi kukla panelinde bulunan Bir Kukla 
Seç düğmesi üzerine getirip açılan menüden 
Bir Kukla Seç düğmesine tıklarız.

SCRATCH İLE KODLAMAYA BAŞLIYORUM

Sahneye yeni kuklalar ekliyorum

Bir Kukla Seç düğmesine bastıktan sonra karşımıza tüm kuklaların listelendiği bir pencere 
açılacaktır. Açılan pencereden istediğimiz kuklayı seçip üzerine tıklayarak sahnemize 
ekleyebiliriz. 

Açılan pencerenin yukarısında bulunan menüdeki kategori seçenekleri ile kuklalarımızı 
kategorilerine göre listeleyebilir,  herhangi bir kuklanın adını arama kutusuna yazıp ara 
düğmesine basarak arama yapabilir ve arattığımız kuklamızı daha hızlı bulabiliriz.

Bir Kukla Seç menüsündeki, Çizim düğmesi ile resim editörünü kullanarak yeni 
kukla oluşturabiliriz. Sürpriz düğmesi ile uygulamanın, mevcut diğer kuklalardan 
herhangi birini bizim için seçip, projemize eklemesini sağlayabilir, Kuklayı Yükle 
düğmesi ile de bilgisayarımızda kayıtlı bulunan bir görseli uygulamamıza aktararak 
kukla oluşturabiliriz.

Deneyelim

Yeni kuklalar ekliyorum
Yeni bir proje oluşturup aşağıdaki gibi Crab (yengeç), 
Elephant (fil) ve Dog1(köpek) kuklalarını sahnemize 
ekleyelim.  

Üst üste yerleşmiş kuklalarımızı faremizin sağ tuşunu basılı 
tutarak aşağıdaki gibi yerleştirelim.

Sahnemizin altında bulunan panelde sahnemizde yer alan kuklaların listesini görebiliriz. Bu 
listeden kuklalarımızı seçip seçili kuklanın üzerinde bulunan x düğmesine basarak 
kullanmayacağımız kuklalarımızı sahnemizden silebiliriz. 
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Deneyelim

Kullanmayacağım kuklalarımı sahneden siliyorum
Projemize eklediğimiz yengeç ve fili sahnemizden silelim.

Sahnemize yerleştirdiğimiz kuklalarımızı kodlamak için kodlama yapacağımız kuklamızı kukla 
panelinden seçili hale getirmemiz gerekmektedir. Bu sayede kuklalarımızı ayrı ayrı kodlamış 
oluruz. 

Kuklalarımızı kodladığımız kod bloklarının başına başlat tıklanınca bloğunu yerleştirerek, başlat 
düğmesini (yeşil bayrak) tıkladığımızda, kuklalarımızın aynı anda başlamalarını sağlayabiliriz.
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Etkinlik 32 Kuklalarımı kodluyorum

Başla

başlat tıklandığında

10 adım git

1 saniye bekle

10 adım git

1 saniye bekle

10 adım git

1 saniye bekle

Miyav de

Bitir

Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak kedi 
kuklamızı kodlayalım. Kedi 
kuklamızın üç defa ileri giderek 
"Miyav" demesini sağlayalım.

Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak Dog1 
(köpek) kuklamızı kodlayalım. 
Köpek kuklamızın rengini 3 defa 
değiştirerek "Hav! Hav!" 
demesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

renk etkisini 25 değiştir

1 saniye bekle

1 saniye bekle

1 saniye bekle

Hav hav! de

Bitir

renk etkisini 25 değiştir

renk etkisini 25 değiştir

1 saniye bekle bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kodladığımız blokların 
arasında kullanılarak, 
bir sonraki kod 
bloğunu istenilen süre 
kadar bekletmemizi 
sağlar. Süre dolduktan 
sonra kod bloklarımız 
çalışmaya devam eder.

İpucu

renk etkisini 25 
değiştir bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
rengini istenilen 
değerde değiştirmemizi 
sağlar.

İpucu

1 2

3 Oluşturduğumuz projeyi Kuklalarımı kodluyorum olarak 
kaydedelim.
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Deneyelim
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Başla

başlat tıklandığında

10 adım git

1 saniye bekle

10 adım git

1 saniye bekle

10 adım git

1 saniye bekle

Miyav de

Bitir

Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak kedi 
kuklamızı kodlayalım. Kedi 
kuklamızın üç defa ileri giderek 
"Miyav" demesini sağlayalım.

Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak Dog1 
(köpek) kuklamızı kodlayalım. 
Köpek kuklamızın rengini 3 defa 
değiştirerek "Hav! Hav!" 
demesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

renk etkisini 25 değiştir

1 saniye bekle

1 saniye bekle

1 saniye bekle

Hav hav! de

Bitir

renk etkisini 25 değiştir

renk etkisini 25 değiştir

1 saniye bekle bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kodladığımız blokların 
arasında kullanılarak, 
bir sonraki kod 
bloğunu istenilen süre 
kadar bekletmemizi 
sağlar. Süre dolduktan 
sonra kod bloklarımız 
çalışmaya devam eder.

İpucu

renk etkisini 25 
değiştir bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
rengini istenilen 
değerde değiştirmemizi 
sağlar.

İpucu

1 2

3 Oluşturduğumuz projeyi Kuklalarımı kodluyorum olarak 
kaydedelim.
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Sahneye dekor ekliyorum
Scratch'da sahnemize yeni dekorlar ekleyebilir ve bu dekorlar arasında geçişler yapabiliriz. 
Dekor eklemek için faremizi sahne panelinde bulunan Bir Dekor Seç düğmesi üzerine getirip, 
açılan menüden Bir Dekor Seç düğmesine tıklarız. 

Karşımıza tüm dekorların listelendiği bir pencere açılacaktır. Açılan pencereden istediğimiz 
dekoru seçip üzerine tıklayarak sahnemize ekleyebiliriz. 

Pencerenin yukarısında bulunan menüdeki kategori seçenekleri ile dekorlarımızı kategorilerine 
göre listeleyebiliriz. Herhangi bir dekorun adını arama kutusuna yazarak arama yapabilir ve 
aradığımız dekoru daha hızlı bulabiliriz.

Bir Dekor Seç menüsündeki, Çizim düğmesi ile resim editörünü kullanarak yeni dekor 
oluşturabiliriz. Sürpriz düğmesi ile uygulamanın, mevcut diğer dekorlarından herhangi 
birini bizim için seçip, projemize eklemesini sağlayabilir, Dekor Yükle düğmesi ile de 
bilgisayarımızda kayıtlı bulunan bir görseli uygulamamıza aktararak dekor 
oluşturabiliriz.

Etkinlik 33 Kuklalarımı kodluyorum 2

4
Kendiminkiler klasörümüzden Kuklalarımı 
kodluyorum uygulamamızı tekrar açıp aşağıdaki 
şekillerdeki gibi Farm (çiftlik)dekorunu sahneye 
ekleyelim. Kuklalarımızı şekildeki gibi yerleştirelim.

5 Projemizi tekrar kaydedip paylaşıma açalım.
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Kukla özelliklerini kullanıyorum
Scratch'da seçili olan kuklamızın adını, konumunu, görünürlüğünü, boyutunu ve yönünü kukla 
panelinden görebilir ve düzenleyebiliriz. Düzenleme işlemini kod bloklarını kullanarak da 
yapabiliriz.

Kuklamın koordinatlarını biliyorum
Scratch programında daha ileri seviyelerde kodlama 
yapabilmemiz için sahne ortamını iyi tanımamız 
gerekmektedir. Sahne ortamı ile ilgili olarak öncelikle 
bilmemiz gereken sahnenin koordinat düzlemidir. 
Kuklalarımızı sahne üzerinde konumlandırırken 
sahnenin koordinatlarından faydalanırız. Sahnemiz 
480 adım genişliğinde ve 360 adım yüksekliğindedir. 
Sahnenin merkezi x:0, y:0 koordinatlarına sahiptir. 
Kuklamızın sahnedeki koordinatlarını, kukla panelinde 
bulunan x ve y koordinat değerlerinden öğrenebiliriz.

( , )x:-240  y:0 ( , )x:240  y:0( , )x:0  y:0

( , )x:0  y:180

( , )x:0  y:-180

Deneyelim

Kuklamı istediğim koordinatlara gönderebiliyorum
Yeni bir proje oluşturup, kedi kuklamızı sahne içerisinde 
gezdirerek, kukla panelinde bulunan x ve y koordinat 
değerlerinden, kedimizin sahnedeki konumunu görelim. 

Ayrıca konumuna git ve rastgele konuma git kod 
bloklarını kullanarak kuklamızın konumunu değiştirelim.

( , )x:-240  y:0 ( , )x:240  y:0( , )x:0  y:0

( , )x:0  y:180

( , )x:0  y:-180

( , )x:-120  y:50

x:50 y:110 konumuna git 
bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Hareket kategorisinde 
bulunan bu blok, kuklamızın 
konumunu istenilen 
değerlerdeki konuma götürür.

İpucu

rastgele konuma git bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Hareket kategorisinde 
bulunan bu blok, kuklamızın 
konumunu rastgele bir 
konuma götürür.

İpucu
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Etkinlik 34 Gezginci Kelebek

1 Sahneye Blue Sky (Mavi Gökyüzü) Dekorunu ve Butterfly 2 
(Kelebek 2) Kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım. 

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak kelebek kuklasını kodlayalım. 
Kelebek kuklamıza tıklandığında, kuklamız 1 saniye aralarla üç defa rastgele bir konuma 
gidecek, ardından x: 0 y: 0 koordinatlarına gidip 2 saniye boyunca "Merhaba arkadaşlar" 
diyecektir.

Başla

bu kukla tıklandığında

rastgele konuma git

1 saniye bekle

1 saniye bekle

1 saniye bekle

Bitir

rastgele konuma git

rastgele konuma git

x:0 y:0 konumuna git

1 saniye bekle

2 sn boyunca Merhaba arkadaşlar de3 Oluşturduğumuz projeyi Gezginci Kelebek olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

bu kukla tıklandığında 
bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, kodladığımız 
kod bloklarının başında 
kullanılarak, kod bloklarımızın, 
kuklanın üzerine tıklandığında 
çalışmalarını sağlar.

İpucu

47

Kuklamı farklı yönlerde hareket ettirebiliyorum

Kuklamızı farklı yönlere doğru hareket ettirmek için farklı açılar ile 
döndürmemiz gerekir. Kuklamızı seçtikten sonra, kukla panelinden 
Yön değerine tıklayıp, açılan pencereden yuvarlak daire içindeki oku 
faremiz ile döndürerek, kuklamızı istediğimiz derece kadar 
döndürebiliriz. 

Sağa 15 derece dön ve sola 15 derece dön blokları ile de 
kuklamızı istediğimiz yönde ve istediğimiz derece kadar döndürebiliriz.

Deneyelim

Kuklamın açısını değiştiriyorum
Yeni bir proje oluşturup kedi kuklamızı şekildeki gibi döndürelim. Bu 
işlem için kukla panelindeki Yön değerine tıklayıp, açılan penceredeki 
yuvarlak daire içindeki oku faremizle döndürerek yapalım. 10 adım 
git bloğu ile kuklamızı ilerletelim.

Kuklamızın yönünü değiştiğimizde kuklamız da belirlediğimiz yöne göre 
dönecektir. Kukla panelinden Yön değerine tıklayıp açılan pencereden, 
kuklamızın her açıya göre dönmesi için her yöne dön seçeneğini, 
kuklamızın baş aşağıya dönmesini engellemek için sağa-sola 
seçeneğini, hiçbir yöne dönmemesi için ise dönme seçeneğini 
seçebiliriz. 

Bu işlemi dönüş stilini sol-sağ yap bloğu ile de yapabiliriz

Sağa - Sola Dönme

sağa 15 derece dön 
bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü girilen derece 
kadar sağ tarafa 
doğru döndürür.

İpucu

sola 15 derece dön 
bloğu   
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü girilen derece 
kadar sol tarafa doğru 
döndürür.

İpucu

dönüş stilini sol-sağ 
yap bloğu    
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
dönüş stilini 
belirlememizi sağlar.

İpucu
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Etkinlik 34 Gezginci Kelebek

1 Sahneye Blue Sky (Mavi Gökyüzü) Dekorunu ve Butterfly 2 
(Kelebek 2) Kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım. 

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak kelebek kuklasını kodlayalım. 
Kelebek kuklamıza tıklandığında, kuklamız 1 saniye aralarla üç defa rastgele bir konuma 
gidecek, ardından x: 0 y: 0 koordinatlarına gidip 2 saniye boyunca "Merhaba arkadaşlar" 
diyecektir.

Başla

bu kukla tıklandığında

rastgele konuma git

1 saniye bekle

1 saniye bekle

1 saniye bekle

Bitir

rastgele konuma git

rastgele konuma git

x:0 y:0 konumuna git

1 saniye bekle

2 sn boyunca Merhaba arkadaşlar de3 Oluşturduğumuz projeyi Gezginci Kelebek olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

bu kukla tıklandığında 
bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, kodladığımız 
kod bloklarının başında 
kullanılarak, kod bloklarımızın, 
kuklanın üzerine tıklandığında 
çalışmalarını sağlar.

İpucu
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Kuklamı farklı yönlerde hareket ettirebiliyorum

Kuklamızı farklı yönlere doğru hareket ettirmek için farklı açılar ile 
döndürmemiz gerekir. Kuklamızı seçtikten sonra, kukla panelinden 
Yön değerine tıklayıp, açılan pencereden yuvarlak daire içindeki oku 
faremiz ile döndürerek, kuklamızı istediğimiz derece kadar 
döndürebiliriz. 

Sağa 15 derece dön ve sola 15 derece dön blokları ile de 
kuklamızı istediğimiz yönde ve istediğimiz derece kadar döndürebiliriz.

Deneyelim

Kuklamın açısını değiştiriyorum
Yeni bir proje oluşturup kedi kuklamızı şekildeki gibi döndürelim. Bu 
işlem için kukla panelindeki Yön değerine tıklayıp, açılan penceredeki 
yuvarlak daire içindeki oku faremizle döndürerek yapalım. 10 adım 
git bloğu ile kuklamızı ilerletelim.

Kuklamızın yönünü değiştiğimizde kuklamız da belirlediğimiz yöne göre 
dönecektir. Kukla panelinden Yön değerine tıklayıp açılan pencereden, 
kuklamızın her açıya göre dönmesi için her yöne dön seçeneğini, 
kuklamızın baş aşağıya dönmesini engellemek için sağa-sola 
seçeneğini, hiçbir yöne dönmemesi için ise dönme seçeneğini 
seçebiliriz. 

Bu işlemi dönüş stilini sol-sağ yap bloğu ile de yapabiliriz

Sağa - Sola Dönme

sağa 15 derece dön 
bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü girilen derece 
kadar sağ tarafa 
doğru döndürür.

İpucu

sola 15 derece dön 
bloğu   
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü girilen derece 
kadar sol tarafa doğru 
döndürür.

İpucu

dönüş stilini sol-sağ 
yap bloğu    
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
dönüş stilini 
belirlememizi sağlar.

İpucu
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Kuklalarımızı farklı yönlere doğru hareket ettirmenin bir diğer 
yolu ise kuklamızı istediğimiz yöne yönlendirmektir. Bu işlemi 
kukla panelindeki Yön değerini klavyemiz ile değiştirerek veya 
90 yönüne yönel bloğu ile yapabiliriz. Aşağıdaki şekilde 
kuklamızı hangi yöne yöneltmek istersek o yöne ait değerler 
verilmiştir. 

90 yönüne yönel bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Hareket kategorisinde 
bulunan bu blok, kuklamızı 
girilen değere yöneltir 
(0:yukarı, 90:sağ, 180:aşağı, 
‐90:sol).

İpucu

0
0

45
0

-45
0

90
0

-90
0

135
0

-135
0

180
0

yukarı

aşağı

sola sağa

Deneyelim

Kuklamı farklı yönlere yöneltiyorum
Oluşturduğumuz projedeki kedi kuklamızın dönüş stilini sağa-sola 
olacak şekilde kukla panelinden düzeltelim. 

Kedi kuklamızın kukla panelindeki Yön değerini klavyemizi kullanarak 
değiştirip, sırası ile yukarı, aşağı, sola, sağa yönlerine yönelmesini 
sağlayalım. 10 adım git bloğu ile kuklamızı bu yönlerde ilerletelim.

0 (Yukarı) yönüne yönel

49

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Underwater 2 (Denizaltı 2) dekorunu ve Starfish 
(Denizyıldızı) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden çıkartalım.

Etkinlik 35 Kuklamı döndürüyorum

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak denizyıldızı kuklamızı projemizin 
başlangıç noktasına göndermek için kodlayalım. Başlat düğmesine basıldığında, kuklamız 
sahnemizin x: -180 y: -110 koordinatlarına gidecek, yönü 90 olacak, dönüş stili sol-sağ 
olacaktır.

Başla

başlat tıklandığında

x:-180, y:-110 konumuna git 

90 yönüne yönel

dönüş stilini sol-sağ yap

Bitir

3 Kuklamızın üzerine tıklandığında, kuklamız, şekildeki sarı okların yönünde hareket edecektir. 
Her bir sarı ok 100 adım git ve 1 saniye bekle anlamındadır. Kuklamızı sola 90 derece dön 
ve sağa 90 derece dön bloklarını kullanarak döndürelim.

4 Oluşturduğumuz projeyi Kuklamı döndürüyorum olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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sağlayalım. 10 adım git bloğu ile kuklamızı bu yönlerde ilerletelim.
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1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Underwater 2 (Denizaltı 2) dekorunu ve Starfish 
(Denizyıldızı) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden çıkartalım.

Etkinlik 35 Kuklamı döndürüyorum

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak denizyıldızı kuklamızı projemizin 
başlangıç noktasına göndermek için kodlayalım. Başlat düğmesine basıldığında, kuklamız 
sahnemizin x: -180 y: -110 koordinatlarına gidecek, yönü 90 olacak, dönüş stili sol-sağ 
olacaktır.

Başla

başlat tıklandığında

x:-180, y:-110 konumuna git 

90 yönüne yönel

dönüş stilini sol-sağ yap

Bitir

3 Kuklamızın üzerine tıklandığında, kuklamız, şekildeki sarı okların yönünde hareket edecektir. 
Her bir sarı ok 100 adım git ve 1 saniye bekle anlamındadır. Kuklamızı sola 90 derece dön 
ve sağa 90 derece dön bloklarını kullanarak döndürelim.

4 Oluşturduğumuz projeyi Kuklamı döndürüyorum olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Etkinlik 36 Yön tuşlarını kullanıyorum

1 Yeni bir proje oluşturup, sahneye Wetland (Sulak arazi) dekorunu 
ve Ladybug 1 (Uğurböceği 1) kuklasını ekleyelim. Kedi kuklamızı 
sahneden çıkartalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak 
uğurböceği kuklasını kodlayalım. Yukarı tuşuna basıldığında 
kuklamız yukarı yöne yönelip 30 adım gidecektir.

Başla

yukarı ok tuşuna basılınca

0 yönüne yönel

30 adım git

Bitir

3 Kuklamızı, diğer yön tuşları için de kodlayıp hareket ettirelim.

4 Oluşturduğumuz projeyi Yön tuşlarını kullanıyorum olarak 
kaydedip paylaşıma açalım.

boşluk tuşuna basılınca 
bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kodladığımız kod 
bloklarının başında 
kullanılarak, kod 
bloklarımızın, açılan 
menüden seçilen karaktere 
klavyeden basıldığında 
çalışmalarını sağlar.

İpucu
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Kuklamın boyutunu ve görünürlüğünü 
değiştirebiliyorum

Sahnedeki kuklamızın boyutunu büyültebilir veya küçültebiliriz. Bunun 
için kukla panelinde bulunan Büyüklük değerini kullanırız. 

Kuklamızın boyutunu boyutu 10 birim değiştir ve boyutu %100 yap 
kod blokları ile de değiştirebiliriz.

Deneyelim

Kuklamın boyutunu değiştiriyorum
Yeni bir proje oluşturup kukla panelinden kedi kuklamızın boyutunu 
140 yapalım. Kuklamız %40 oranında büyüyecektir.  

Sahnedeki kuklamızın görünürlüğünü kukla panelinde bulunan 
Göster bölmesindeki göster ve gizle düğmeleri ile kapatıp açabiliriz. 
Göster düğmesi açıkken kuklamız görünür duruma, kapalı iken 
görünmez duruma geçer.

Göster bloğu ve gizle bloğunu kullanarak da kuklamızın 
görünürlüğünü değiştirebiliriz. 

Deneyelim

Kuklamın görünürlüğünü değiştiriyorum
Kuklamızın görünürlüğünü kukla panelinden kapatıp, açalım.

boyutunu 10 birim 
değiştir bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın boyutunu 
girilen değer kadar 
büyütür. - değer ile 
kullanıldığında, girilen 
değer kadar küçültür.

İpucu

boyutu %100 yap 
bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın boyutunu 
girilen % değerde 
değiştirir.

İpucu

göster bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızı görünür 
duruma getirir.

İpucu

gizle bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızı görünmez 
duruma getirir.

İpucu
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uğurböceği kuklasını kodlayalım. Yukarı tuşuna basıldığında 
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Bitir
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Göster düğmesi açıkken kuklamız görünür duruma, kapalı iken 
görünmez duruma geçer.

Göster bloğu ve gizle bloğunu kullanarak da kuklamızın 
görünürlüğünü değiştirebiliriz. 
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Kuklamın görünürlüğünü değiştiriyorum
Kuklamızın görünürlüğünü kukla panelinden kapatıp, açalım.

boyutunu 10 birim 
değiştir bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
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girilen değer kadar 
büyütür. - değer ile 
kullanıldığında, girilen 
değer kadar küçültür.

İpucu

boyutu %100 yap 
bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
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bulunan bu blok, 
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girilen % değerde 
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İpucu

göster bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızı görünür 
duruma getirir.

İpucu

gizle bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızı görünmez 
duruma getirir.

İpucu
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Etkinlik 37 Uzayda yolculuk

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Stars (Yıldızlar) dekorunu ve Rocketship (Roket gemisi) 
kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden çıkartalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod 
bloklarını kullanarak, roket gemisi 
kuklamızı projemizin başlangıç noktasına 
göndermek için kodlayalım. Başlat 
düğmesi tıklandığında, kuklamız x:0 y:80 
koordinatlarına gidecek, yönü 0 olacak, 
dönüş stili döndürme olacak, boyutu 
%100 ve görünür olacaktır.

3 Aşağıdaki akış şemasına göre roket gemisi 
kuklamızı kodlayalım. Yukarı ok tuşuna 
basıldığında kuklamız havalanmaya ve 
uzaklaşmaya başlayıp, gitgide gözden 
kaybolacaktır. 

Başla

başlat tıklandığında

x:0, y:-80 konumuna git

0 yönüne yönel

Bitir

dönüş stilini döndürme yap

boyutu %100 yap

göster

Başla

yukarı ok tuşuna basılınca

50 adım git

boyutunu -20 birim değiştir

1 saniye bekle

50 adım git

boyutunu -20 birim değiştir

1 saniye bekle

50 adım git

boyutunu -20 birim değiştir

1 saniye bekle

gizle

Bitir

4 Oluşturduğumuz projeyi Uzayda yolculuk olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Önemli Bilgi: 
Döngü Yapıları
Oluşturmuş olduğumuz Uzayda yolculuk uygulamamızın üçüncü adımına dikkat edecek 
olursak, tekrar eden kod bloklarının olduğunu göreceğiz. Bu tarz durumlarda, tekrar eden 
kod bloklarını tekrar tekrar kullanmak yerine, Kontrol kategorisindeki 10 defa tekrarla 
kod bloğunu kullanabiliriz. Tekrar eden kod bloklarını bu blok arasına yerleştirip, kaç defa 
tekrar edeceğini belirleyebiliriz. 

Kontrol kategorisindeki sürekli tekrarla kod bloğu ile de sürekli tekrarlamasını istediğimiz 
kod bloklarını bloğumuzun arasına yerleştirerek sürekli tekrarlamalarını sağlayabiliriz.

!

Uzayda yolculuk uygulamasını tekrar açarak boşluk tuşuna 
basılınca kod bloğu altında defa tekrarla kod bloğunu 
kullanarak projemizi kodlamaya devam edelim. 

Etkinlik 38 Uzayda yolculuk 2

5 Uzayda yolculuk etkinliğini tekrar açarak aşağıdaki akış 
şemasına göre roket gemisi kuklamızı kodlayalım. Boşluk 
tuşuna basılınca, roket gemimiz aynı şekilde 
havalanmaya ve uzaklaşmaya başlayıp, gitgide gözden 
kaybolacaktır.

Başla

boşluk tuşuna basıldığında

3 defa tekrarla

50 adım git

Bitir

boyutunu -20 birim olarak değiştir

1 sn bekle

gizle

6 Oluşturduğumuz projeyi Uzayda yolculuk olarak tekrar kaydedelim.

Uygulamamız tamamlandığında, yukarı ok tuşuna veya boşluk tuşuna 
bastığımızda, kuklamız ayni şekilde hareket edecektir.

10 defa tekrarla bloğu 
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, 
belirttiğimiz sayı kadar, 
arasına yerleştirdiğimiz 
kod bloklarının tekrar 
etmelerini sağlar.

İpucu

sürekli tekrarla bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, 
arasına yerleştirdiğimiz 
kod bloklarının sürekli 
tekrar etmelerini sağlar.

İpucu
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İpucu
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Kuklamın kostümünü değişebiliyorum

Kuklamız seçili iken, Kostümler sekmesine tıklayarak, seçili kuklamıza 
ait diğer kostümleri listeleyebilir, listedeki kostümlerin üzerine tıklayarak 
da kuklamızın kostümünü değişebiliriz. 

Kukla kostümünü değiştirmek için kostüm 1 kılığına geç veya sonraki 
kostüm kod bloklarını da kullanabiliriz.

Kuklamızın herhangi bir kostümü seçili iken listenin sağ tarafındaki 
resim editörünü kullanarak seçili kostümün adını değiştirebilir, editöre 
ait araçları kullanarak kostüm üzerinde düzenlemeler yapabiliriz.

Faremizi kostümlerin bulunduğu listenin en altında bulunan Bir Kostüm 
Seç menüsü üzerine getirip, açılan menüden Bir Kostüm Seç 
düğmesine tıkladığımızda, Scratch uygulamasında bulunan diğer 
kuklalara ait kostümler listelenecektir. Bu listeden istediğimiz bir 
kostümün üzerine tıklayarak kostümü kuklamıza ekleyebiliriz. Menüdeki 
Sürpriz düğmesi ile de uygulamanın, mevcut diğer kukla 
kostümlerinden herhangi birini bizim için seçip kuklamıza eklemesini 
sağlayabiliriz.

Menüdeki, Çizim düğmesi ile resim editörünü kullanarak yeni kostüm 
oluşturabiliriz. Kostüm Yükle düğmesi ile bilgisayarımızda kayıtlı 
bulunan bir görseli uygulamamıza aktararak veya Kamera düğmesi ile 
bilgisayarımızın kamerası ile görüntü alarak kostüm oluşturabiliriz.

kostüm 1 kılığına geç 
bloğu    
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın açılan 
menüden seçtiğimiz 
kostüme geçmesini 
sağlar.

İpucu

sonraki kostüm bloğu    
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın o anki 
kostümünden bir sonraki 
kostüme geçmesini 
sağlar.

İpucu
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Etkinlik 39 Haydi dans edelim

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Concert (konser) dekorunu ve Cassy Dance kuklasını 
ekleyip kedi kuklamızı sahneden çıkartalım. Cassy Dance kuklasını sahnenin merkezine 
yerleştirelim (x:0 y:0).

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Cassy Dance kuklasını kodlayalım. 
Başlat düğmesi tıklandığında, kuklamızın kılığı 1 saniyelik aralarla, sürekli değişerek 
kuklamız dans edecektir.

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

sonraki kostüm

1 sn bekle

3 Oluşturduğumuz projeyi Haydi dans edelim olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Kuklamın kostümünü değişebiliyorum

Kuklamız seçili iken, Kostümler sekmesine tıklayarak, seçili kuklamıza 
ait diğer kostümleri listeleyebilir, listedeki kostümlerin üzerine tıklayarak 
da kuklamızın kostümünü değişebiliriz. 

Kukla kostümünü değiştirmek için kostüm 1 kılığına geç veya sonraki 
kostüm kod bloklarını da kullanabiliriz.

Kuklamızın herhangi bir kostümü seçili iken listenin sağ tarafındaki 
resim editörünü kullanarak seçili kostümün adını değiştirebilir, editöre 
ait araçları kullanarak kostüm üzerinde düzenlemeler yapabiliriz.

Faremizi kostümlerin bulunduğu listenin en altında bulunan Bir Kostüm 
Seç menüsü üzerine getirip, açılan menüden Bir Kostüm Seç 
düğmesine tıkladığımızda, Scratch uygulamasında bulunan diğer 
kuklalara ait kostümler listelenecektir. Bu listeden istediğimiz bir 
kostümün üzerine tıklayarak kostümü kuklamıza ekleyebiliriz. Menüdeki 
Sürpriz düğmesi ile de uygulamanın, mevcut diğer kukla 
kostümlerinden herhangi birini bizim için seçip kuklamıza eklemesini 
sağlayabiliriz.

Menüdeki, Çizim düğmesi ile resim editörünü kullanarak yeni kostüm 
oluşturabiliriz. Kostüm Yükle düğmesi ile bilgisayarımızda kayıtlı 
bulunan bir görseli uygulamamıza aktararak veya Kamera düğmesi ile 
bilgisayarımızın kamerası ile görüntü alarak kostüm oluşturabiliriz.

kostüm 1 kılığına geç 
bloğu    
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın açılan 
menüden seçtiğimiz 
kostüme geçmesini 
sağlar.

İpucu

sonraki kostüm bloğu    
Kod blokları içerisinde, 
Görünüm kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın o anki 
kostümünden bir sonraki 
kostüme geçmesini 
sağlar.

İpucu
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Etkinlik 39 Haydi dans edelim

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Concert (konser) dekorunu ve Cassy Dance kuklasını 
ekleyip kedi kuklamızı sahneden çıkartalım. Cassy Dance kuklasını sahnenin merkezine 
yerleştirelim (x:0 y:0).

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Cassy Dance kuklasını kodlayalım. 
Başlat düğmesi tıklandığında, kuklamızın kılığı 1 saniyelik aralarla, sürekli değişerek 
kuklamız dans edecektir.

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

sonraki kostüm

1 sn bekle

3 Oluşturduğumuz projeyi Haydi dans edelim olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Kuklama ses ekleyebiliyorum

Sahneye eklediğimiz kuklalarımıza ait farklı kostümler olduğu gibi, sesler de bulunmaktadır. 
Kuklamız seçili iken, Sesler sekmesine tıklayarak, seçili kuklamıza ait sesleri listeleyebiliriz. 

Listedeki herhangi bir sesin üzerine tıklayıp sesi seçerek, listenin sağındaki ses editöründen çal 
düğmesi ile sesi dinleyebilir, aynı panelde yer alan diğer düğmelerle de sese farklı efektler 
ekleyebiliriz. 

Üstteki panelden ise sesimizin adını değiştirebilir, geri al veya öne al düğmeleri ile de yaptığımız 
işlemleri geri veya öne alabiliriz. Kırpma aracı ile sesimizi istediğimiz gibi kırpabiliriz.

Faremizi seslerin bulunduğu listenin en altında bulunan Bir Ses Seç 
menüsü üzerine getirip, açılan menüden Bir Ses Seç düğmesine 
tıkladığımızda, Scratch programında bulunan diğer kuklalara ait sesler 
listelenecektir. Bu listeden istediğimiz bir sesin üzerine tıklayarak sesi 
kuklamıza ekleyebiliriz. Menüdeki Sürpriz düğmesi ile de programın, 
mevcut diğer kukla seslerinden herhangi birini bizim için seçip 
kuklamıza eklemesini sağlayabiliriz.

Menüdeki Ses Yükle düğmesi ile bilgisayarımızdaki herhangi bir ses dosyasını kuklamıza 
ekleyebilir, Kaydet düğmesi ile de bilgisayarımızın mikrofonunu kullanarak kuklamız için yeni ses 
oluşturabiliriz.

Kuklamıza ses eklemek için Miyav sesi bitene kadar çal veya Miyav sesini başlat kod 
bloklarını kullanabiliriz.
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Etkinlik 40 Haydi dans edelim 2

1 Haydi dans edelim uygulamasını tekrar açıp, aşağıdaki akış 
şemasına göre projemizi kodlamaya devam edelim. Kuklamızın 
dance around müziği eşliğinde dans etmesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

sonraki kostüm

1 sn bekle

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

dance around sesi bitene kadar çal

Miyav sesini bitene 
kadar çal bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Ses kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz 
sesin bitene kadar 
çalmasını sağlar. Bir 
sonraki bloğun 
başlaması için sesin 
bitmesi gerekir.

İpucu

Miyav sesini başlat 
bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Ses kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz 
sesin başlamasını sağlar.

İpucu

Önemli Bilgi: 
Bir koşul sağlanıncaya kadar tekrar eden döngü yapısı 
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın, belirli bir koşul 
sağlanıncaya kadar tekrar etmesi gerekebilir. Bu tarz 
durumlarda Kontrol kategorisinde bulunan olana kadar 
tekrarla kod bloğunu kullanabiliriz. Bu blok Algılama 
kategorisinde bulunan altıgen kutular içerisindeki koşul blokları 
ile birlikte kullanılır. Seçtiğimiz koşul bloğunu, sürükle bırak 
yöntemi ile olana kadar tekrarla kod bloğundaki altıgen boşluk 
içerisine yerleştirerek kullanırız. Koşul sağlanıncaya kadar 
tekrarlanmalarını istediğimiz kod bloklarını, olana kadar 
tekrarla kod bloğunun içine yerleştiririz. 

!

olana kadar tekrarla 
bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli 
bir koşul sağlanıncaya 
kadar tekrar edilmesi 
gereken komutları 
çalıştırır.

İpucu

Bir sonraki sayfada bulunan uygulamada bir koşul sağlanıncaya kadar tekrar eden bir 
olay var. Bu uygulamayı bir koşula bağlı döngü yapısını kullanarak kodlayalım.  
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Kuklama ses ekleyebiliyorum

Sahneye eklediğimiz kuklalarımıza ait farklı kostümler olduğu gibi, sesler de bulunmaktadır. 
Kuklamız seçili iken, Sesler sekmesine tıklayarak, seçili kuklamıza ait sesleri listeleyebiliriz. 

Listedeki herhangi bir sesin üzerine tıklayıp sesi seçerek, listenin sağındaki ses editöründen çal 
düğmesi ile sesi dinleyebilir, aynı panelde yer alan diğer düğmelerle de sese farklı efektler 
ekleyebiliriz. 

Üstteki panelden ise sesimizin adını değiştirebilir, geri al veya öne al düğmeleri ile de yaptığımız 
işlemleri geri veya öne alabiliriz. Kırpma aracı ile sesimizi istediğimiz gibi kırpabiliriz.

Faremizi seslerin bulunduğu listenin en altında bulunan Bir Ses Seç 
menüsü üzerine getirip, açılan menüden Bir Ses Seç düğmesine 
tıkladığımızda, Scratch programında bulunan diğer kuklalara ait sesler 
listelenecektir. Bu listeden istediğimiz bir sesin üzerine tıklayarak sesi 
kuklamıza ekleyebiliriz. Menüdeki Sürpriz düğmesi ile de programın, 
mevcut diğer kukla seslerinden herhangi birini bizim için seçip 
kuklamıza eklemesini sağlayabiliriz.

Menüdeki Ses Yükle düğmesi ile bilgisayarımızdaki herhangi bir ses dosyasını kuklamıza 
ekleyebilir, Kaydet düğmesi ile de bilgisayarımızın mikrofonunu kullanarak kuklamız için yeni ses 
oluşturabiliriz.

Kuklamıza ses eklemek için Miyav sesi bitene kadar çal veya Miyav sesini başlat kod 
bloklarını kullanabiliriz.
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Etkinlik 40 Haydi dans edelim 2

1 Haydi dans edelim uygulamasını tekrar açıp, aşağıdaki akış 
şemasına göre projemizi kodlamaya devam edelim. Kuklamızın 
dance around müziği eşliğinde dans etmesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

sonraki kostüm

1 sn bekle

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

dance around sesi bitene kadar çal

Miyav sesini bitene 
kadar çal bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Ses kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz 
sesin bitene kadar 
çalmasını sağlar. Bir 
sonraki bloğun 
başlaması için sesin 
bitmesi gerekir.

İpucu

Miyav sesini başlat 
bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Ses kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz 
sesin başlamasını sağlar.

İpucu

Önemli Bilgi: 
Bir koşul sağlanıncaya kadar tekrar eden döngü yapısı 
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın, belirli bir koşul 
sağlanıncaya kadar tekrar etmesi gerekebilir. Bu tarz 
durumlarda Kontrol kategorisinde bulunan olana kadar 
tekrarla kod bloğunu kullanabiliriz. Bu blok Algılama 
kategorisinde bulunan altıgen kutular içerisindeki koşul blokları 
ile birlikte kullanılır. Seçtiğimiz koşul bloğunu, sürükle bırak 
yöntemi ile olana kadar tekrarla kod bloğundaki altıgen boşluk 
içerisine yerleştirerek kullanırız. Koşul sağlanıncaya kadar 
tekrarlanmalarını istediğimiz kod bloklarını, olana kadar 
tekrarla kod bloğunun içine yerleştiririz. 

!

olana kadar tekrarla 
bloğu     
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli 
bir koşul sağlanıncaya 
kadar tekrar edilmesi 
gereken komutları 
çalıştırır.

İpucu

Bir sonraki sayfada bulunan uygulamada bir koşul sağlanıncaya kadar tekrar eden bir 
olay var. Bu uygulamayı bir koşula bağlı döngü yapısını kullanarak kodlayalım.  
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Etkinlik 41 Maması biten köpek

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Farm (Çiftlik) dekorunu, Dog 2 
(Köpek 2) kuklasını ve Bowl (çanak) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı 
sahneden çıkartalım. Çanak kuklasını x:160 y:-150 konumuna 
yerleştirelim.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak köpek 
kuklasını kodlayalım. Başlat 
düğmesine basıldığında 
kuklamız x:-170 y:-110 
koordinatlarına gidecek ve 
dog2-a kılığına geçecektir.

Başla

başlat tıklandığında

x:-170 y:-110 konumuna git

dog2-a kılığına geç

Bitir

3 Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak köpek 
kuklasını kodlayalım. Boşluk 
tuşuna basılınca Köpek kuklamız 
çanağına kadar yürümeye devam 
edecek çanağın yanına 
geldiğinde çanağında mama 
kalmadığını fark edip şaşıracaktır.

Başla

boşluk tuşuna basılınca

Bowl değiyor mu?
olana kadar tekrarla

10 adım git

dog2-b kılığına geç

0.2 saniye bekle

10 adım git

dog2-a kılığına geç

0.2 saniye bekle

dog1 sesini başlat

dog2-c kılığına geç

Bitir

4 Oluşturduğumuz projeyi Maması biten köpek olarak kaydedip paylaşıma 
açalım.

değiyor mu? bloğu      
Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın, açılan 
menüdeki 
seçeneklerden fare 
imlecine, sahne 
kenarına veya 
sahnede bulunan 
başka bir kuklaya 
değip değmediğinin 
kontrolünü yapar.

İpucu
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Sahne dekorunu değişiyorum

Oluşturduğumuz projelerimize birden fazla dekor ekleyip, bu dekorlar 
arasında geçiş yapabiliriz. Bir Dekor Seç düğmesi ile seçtiğimiz dekorlar 
projemize eklenmektedir. 

dekor1 dekoruna geç bloğu ve sonraki dekor bloğu ile projemize 
eklediğimiz dekorlar arasında geçiş yapabiliriz. 

Deneyelim

Sahneye eklediğim dekorlar arasında geçiş yapıyorum
Projemize sırası ile Bedroom 2 (yatak odası 2)dekorunu, School (okul) 
dekorunu, Room 1 (Oda 1) dekorunu ve Basketball 2 (Basketbol 2) 
dekorunu ekleyelim.  

Dekorları projemize ekledikten sonra Sahne Paneline 
baktığımızda, 4 adet bizim eklediğimiz dekor ve 1 adet açılışta 
otomatik olarak gelen beyaz renkli dekor olmak üzere toplam 
5 adet dekorumuz olduğunu göreceğiz.

Şimdi faremiz ile Sahne paneli üzerine tıklayarak seçili hale 
getirelim. 

Sahne paneli seçildiğinde, Kostümler sekmesi yerinde Dekorlar 
sekmesi olduğunu göreceğiz. Dekorlar sekmesine tıklayarak projemize 
eklediğimiz dekorların listesini görelim. 

Listedeki dekorlardan herhangi biri 
üzerine tıkladığımızda sahne 
dekorumuzun değiştiğini göreceğiz. 
Dekorlar üzerinde bulunan x 
düğmesi ile istemediğimiz dekorları 
projemizden çıkarabiliriz.

Sahne paneli seçili iken, Kod 
sekmesine geri dönerek, kodlama 
alanında, Hareket kategorisindeki 
kod blokları hariç diğer 
kategorilerde bulunan kod 
bloklarını kullanarak sahnemizi 
kodlayabiliriz.

dekor 1 dekoruna 
geç bloğu       
Kod blokları 
içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
sahne dekorunu, 
Dekorlar 
sekmesindeki listede 
bulunan dekorların 
bulunduğu açılan 
menüden seçtiğimiz 
dekor ile değiştirir.

İpucu

Sonraki dekor 
bloğu       
Kod blokları 
içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
sahne dekorunu, 
Dekorlar 
sekmesindeki listeye 
göre, bir sonraki 
dekor ile değiştirir.

İpucu



58

Etkinlik 41 Maması biten köpek

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Farm (Çiftlik) dekorunu, Dog 2 
(Köpek 2) kuklasını ve Bowl (çanak) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı 
sahneden çıkartalım. Çanak kuklasını x:160 y:-150 konumuna 
yerleştirelim.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak köpek 
kuklasını kodlayalım. Başlat 
düğmesine basıldığında 
kuklamız x:-170 y:-110 
koordinatlarına gidecek ve 
dog2-a kılığına geçecektir.

Başla

başlat tıklandığında

x:-170 y:-110 konumuna git

dog2-a kılığına geç

Bitir

3 Aşağıdaki akış şemasına göre, 
kod bloklarını kullanarak köpek 
kuklasını kodlayalım. Boşluk 
tuşuna basılınca Köpek kuklamız 
çanağına kadar yürümeye devam 
edecek çanağın yanına 
geldiğinde çanağında mama 
kalmadığını fark edip şaşıracaktır.

Başla

boşluk tuşuna basılınca

Bowl değiyor mu?
olana kadar tekrarla

10 adım git

dog2-b kılığına geç

0.2 saniye bekle

10 adım git

dog2-a kılığına geç

0.2 saniye bekle

dog1 sesini başlat

dog2-c kılığına geç

Bitir

4 Oluşturduğumuz projeyi Maması biten köpek olarak kaydedip paylaşıma 
açalım.

değiyor mu? bloğu      
Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın, açılan 
menüdeki 
seçeneklerden fare 
imlecine, sahne 
kenarına veya 
sahnede bulunan 
başka bir kuklaya 
değip değmediğinin 
kontrolünü yapar.

İpucu
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Sahne dekorunu değişiyorum

Oluşturduğumuz projelerimize birden fazla dekor ekleyip, bu dekorlar 
arasında geçiş yapabiliriz. Bir Dekor Seç düğmesi ile seçtiğimiz dekorlar 
projemize eklenmektedir. 

dekor1 dekoruna geç bloğu ve sonraki dekor bloğu ile projemize 
eklediğimiz dekorlar arasında geçiş yapabiliriz. 

Deneyelim

Sahneye eklediğim dekorlar arasında geçiş yapıyorum
Projemize sırası ile Bedroom 2 (yatak odası 2)dekorunu, School (okul) 
dekorunu, Room 1 (Oda 1) dekorunu ve Basketball 2 (Basketbol 2) 
dekorunu ekleyelim.  

Dekorları projemize ekledikten sonra Sahne Paneline 
baktığımızda, 4 adet bizim eklediğimiz dekor ve 1 adet açılışta 
otomatik olarak gelen beyaz renkli dekor olmak üzere toplam 
5 adet dekorumuz olduğunu göreceğiz.

Şimdi faremiz ile Sahne paneli üzerine tıklayarak seçili hale 
getirelim. 

Sahne paneli seçildiğinde, Kostümler sekmesi yerinde Dekorlar 
sekmesi olduğunu göreceğiz. Dekorlar sekmesine tıklayarak projemize 
eklediğimiz dekorların listesini görelim. 

Listedeki dekorlardan herhangi biri 
üzerine tıkladığımızda sahne 
dekorumuzun değiştiğini göreceğiz. 
Dekorlar üzerinde bulunan x 
düğmesi ile istemediğimiz dekorları 
projemizden çıkarabiliriz.

Sahne paneli seçili iken, Kod 
sekmesine geri dönerek, kodlama 
alanında, Hareket kategorisindeki 
kod blokları hariç diğer 
kategorilerde bulunan kod 
bloklarını kullanarak sahnemizi 
kodlayabiliriz.

dekor 1 dekoruna 
geç bloğu       
Kod blokları 
içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
sahne dekorunu, 
Dekorlar 
sekmesindeki listede 
bulunan dekorların 
bulunduğu açılan 
menüden seçtiğimiz 
dekor ile değiştirir.

İpucu

Sonraki dekor 
bloğu       
Kod blokları 
içerisinde, 
Görünüm 
kategorisinde 
bulunan bu blok, 
sahne dekorunu, 
Dekorlar 
sekmesindeki listeye 
göre, bir sonraki 
dekor ile değiştirir.

İpucu
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Etkinlik 42 Abby'in hikayesi

1 Projemize sırası ile Bedroom 2 (yatak odası 2), School (okul), Room 1 (Oda 1) 
ve Basketball 2 (Basketbol 2) dekorlarını ekleyelim. Sahne panelimizi tıklayıp 
seçili hale getirerek, sahnemizin, başlat tıklandığında     Bedroom 2 dekoruna 
geçmesini sağlayalım.

2 Kedi kuklamızı sahneden çıkartıp Abby kuklamızı sahneye ekleyelim. Abby 
kuklamızın, başlat düğmesi tıklandığında     konumunun x: -180 y: -50 olmasını 
sağlayalım.

3 Abby kuklasının, başlat düğmesi 
tıklandığında     , sırası ile aşağıdaki 
dekorlara geçip, dekorların yanlarındaki 
cümleleri 4'er saniye boyunca söylemesini 
sağlayalım.

Bedroom 2: Herkese günaydın! Sabahları 
06.00 da uyanıyorum.
School: Saat 08.00'de okulda oluyorum.
Room 1: Saat 16.00'da ödevlerimi 
bitiriyorum.
Basketball 2: Saat 19.00'a kadar 
arkadaşlarımla basketbol oynuyorum.

4 Oluşturduğumuz projeyi Abby'in hikayesi olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Önemli Bilgi:
Haberleşme kod blokları
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın başlaması için 
başka bir olayın geçekleşmesini beklememiz gerekebilir. 
Bu tarz durumlarda haberleşme kod bloklarını kullanırız. 

Yeni bir haber oluşturup, gerçekleşmesini beklediğimiz 
olayın sonunda, oluşturduğumuz haberi salarak, başka 
bir olayın başlamasını sağlayabiliriz.

Haber göndermek için Olaylar kategorisinde bulunan 
haber1 haberini sal kod bloğunu, gelen haber üzerine 
herhangi bir olayı başlatmak için ise aynı kategoride 
bulunan haber1 haberini aldığımda kod bloğunu 
kullanırız.

Yeni bir haber oluşturmak için her iki bloğun açılan 
menüsündeki Yeni haber seçeneğini seçerek istediğimiz 
isimde haber oluşturabiliriz.

! haber1 haberini sal bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden yeni 
oluşturduğumuz veya daha 
önceden oluşturduğumuz 
herhangi bir haberi seçip, 
haberi tüm kuklalar ve sahne 
için projemizde yayımlar. 

İpucu

haber1 haberini aldığımda 
bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz haber 
geldiğinde, bu bloğun altına 
kodladığımız kod bloklarının 
çalışmasını sağlar.

İpucu
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Etkinlik 42 Abby'in hikayesi

1 Projemize sırası ile Bedroom 2 (yatak odası 2), School (okul), Room 1 (Oda 1) 
ve Basketball 2 (Basketbol 2) dekorlarını ekleyelim. Sahne panelimizi tıklayıp 
seçili hale getirerek, sahnemizin, başlat tıklandığında     Bedroom 2 dekoruna 
geçmesini sağlayalım.

2 Kedi kuklamızı sahneden çıkartıp Abby kuklamızı sahneye ekleyelim. Abby 
kuklamızın, başlat düğmesi tıklandığında     konumunun x: -180 y: -50 olmasını 
sağlayalım.

3 Abby kuklasının, başlat düğmesi 
tıklandığında     , sırası ile aşağıdaki 
dekorlara geçip, dekorların yanlarındaki 
cümleleri 4'er saniye boyunca söylemesini 
sağlayalım.

Bedroom 2: Herkese günaydın! Sabahları 
06.00 da uyanıyorum.
School: Saat 08.00'de okulda oluyorum.
Room 1: Saat 16.00'da ödevlerimi 
bitiriyorum.
Basketball 2: Saat 19.00'a kadar 
arkadaşlarımla basketbol oynuyorum.

4 Oluşturduğumuz projeyi Abby'in hikayesi olarak kaydedip paylaşıma açalım.

61

Önemli Bilgi:
Haberleşme kod blokları
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın başlaması için 
başka bir olayın geçekleşmesini beklememiz gerekebilir. 
Bu tarz durumlarda haberleşme kod bloklarını kullanırız. 

Yeni bir haber oluşturup, gerçekleşmesini beklediğimiz 
olayın sonunda, oluşturduğumuz haberi salarak, başka 
bir olayın başlamasını sağlayabiliriz.

Haber göndermek için Olaylar kategorisinde bulunan 
haber1 haberini sal kod bloğunu, gelen haber üzerine 
herhangi bir olayı başlatmak için ise aynı kategoride 
bulunan haber1 haberini aldığımda kod bloğunu 
kullanırız.

Yeni bir haber oluşturmak için her iki bloğun açılan 
menüsündeki Yeni haber seçeneğini seçerek istediğimiz 
isimde haber oluşturabiliriz.

! haber1 haberini sal bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden yeni 
oluşturduğumuz veya daha 
önceden oluşturduğumuz 
herhangi bir haberi seçip, 
haberi tüm kuklalar ve sahne 
için projemizde yayımlar. 

İpucu

haber1 haberini aldığımda 
bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Olaylar kategorisinde 
bulunan bu blok, açılan 
menüden seçtiğimiz haber 
geldiğinde, bu bloğun altına 
kodladığımız kod bloklarının 
çalışmasını sağlar.

İpucu
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Etkinlik 43 Uzayda sohbet

1 Projemize Spaceship (Uzaygemisi) ve Moon (Ay) dekorlarını ekleyelim. Kedi kuklasını 
çıkartıp Gobo ve Giga kuklalarını projemize ekleyelim. Başlat tıklandığında, 
Gobo'nun konumunun x: -160 y: -100, Giga'nın konumunun x:120 y:-100 olmasını 
sağlayalım. Sahne panelimizi tıklayıp seçili hale getirerek, sahnemizin, başlat 
tıklandığında Spaceship dekoruna geçmesini sağlayalım.

2 Başlat tıklandığında, Gobo, 2 saniye 
boyunca Merhaba Giga ve 2 saniye 
boyunca Yanına geliyorum deyip, 2 defa 
0.5 saniyelik aralarla 70 adım atarak 
Giga'nın yanına gidecek ve geldim 
haberini salacaktır.

3 Giga, geldim haberini aldığında, 2 saniye 
boyunca Merhaba Gobo hoş geldin ve 2 
saniye boyunca Haydi aya gidelim deyip 
aya gidelim haberini salacaktır.

4 Sahne panelimizi tıklayıp seçili hale 
getirerek, sahnemizin, aya gidelim haberini 
aldığında Moon dekoruna geçmesini ve 
pop sesini başlatmasını sağlayalım.

5 Oluşturduğumuz projeyi Uzayda sohbet 
olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Değişkenleri kullanıyorum

Scratch'da değişken oluşturmak için Değişkenler kategorisindeki Bir 
Değişken Oluştur düğmesini kullanırız. Oluşturduğumuz 
değişkenler düğmenin altında listelenecektir. 

Değişkenlerin sol tarafında bulunan kutuları işaretleyerek 
değişkenlerimizin değerleri ile birlikte sahnede görünür hale 
gelmelerini sağlayabiliriz. Değişkenim değişkenini göster ve 
değişkenim değişkenini gizle kod blokları ile de aynı işlemi 
gerçekleştirebiliriz.

Değişkenim i 0 yap kod bloğu ile değişkenimize sayısal veya sözel 
bir değer verebiliriz. Sayısal değerli değişkenler için, değişkenim i 1 
kadar değiştir kod bloğu ile değişkenimizin değerini arttırıp 
azaltabiliriz.

Bir Liste Oluştur düğmesi ile de liste oluşturabiliriz. 

Bir Değişken Oluştur 
düğmesi        
Kod sekmesinin, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
düğme, yeni bir değişken 
oluşturmamızı sağlar. 
Üzerine tıkladığımızda 
açılan pencereden 
değişkenimizin adını 
belirleyebilir, tüm kuklalar 
için veya sadece bu 
kukla için 
seçeneklerinden birini 
seçerek değişkenimizin 
nasıl kullanılacağını 
belirleyebiliriz.

İpucu

değişkenim i 0 yap 
bloğu        
Kod blokları içerisinde, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
blok, açılan menüden 
seçtiğimiz değişkenin 
girilen değer olmasını 
sağlar. Girdiğimiz değer 
sayısal veya sözel bir 
değer olabilir.

İpucu

değişkenim i 1 kadar 
değiştir bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
blok, açılan menüden 
seçtiğimiz değişkenin, 
girilen değer kadar 
artmasını sağlar. Girilen 
değer  – işareti ile 
kullanıldığında 
değişkenimizin değeri 
girilen değer kadar azalır.  

İpucu

Deneyelim

Değişken oluşturuyorum

Yeni bir proje oluşturup Bir 
Değişken Oluştur düğmesi ile 
adım sayısı isminde tüm kuklalar 
için kullanılabilen bir değişken 
oluşturalım. 

Kedi kuklamızı, başlat 
tıklandığında oluşturduğumuz 
adım sayısı değişkenimizin 
değeri 0 olacak şekilde 
kodlayalım.

1 2

Kedi kuklamızı, kedi kuklamız 
tıklandığında 10 adım gidecek 
ve adım sayısı değişkenimizin 
değeri 10 artacak şekilde 
kodlamaya devam edelim.

Kuklamızın üzerine her 
tıkladığımızda adım sayısı 
değişkenimizin değerinin 10 
arttığını göreceğiz. Adım 
sayısına bakarak kuklamızın ne 
kadar ilerlediğini görebiliriz.

3 4
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Etkinlik 43 Uzayda sohbet

1 Projemize Spaceship (Uzaygemisi) ve Moon (Ay) dekorlarını ekleyelim. Kedi kuklasını 
çıkartıp Gobo ve Giga kuklalarını projemize ekleyelim. Başlat tıklandığında, 
Gobo'nun konumunun x: -160 y: -100, Giga'nın konumunun x:120 y:-100 olmasını 
sağlayalım. Sahne panelimizi tıklayıp seçili hale getirerek, sahnemizin, başlat 
tıklandığında Spaceship dekoruna geçmesini sağlayalım.

2 Başlat tıklandığında, Gobo, 2 saniye 
boyunca Merhaba Giga ve 2 saniye 
boyunca Yanına geliyorum deyip, 2 defa 
0.5 saniyelik aralarla 70 adım atarak 
Giga'nın yanına gidecek ve geldim 
haberini salacaktır.

3 Giga, geldim haberini aldığında, 2 saniye 
boyunca Merhaba Gobo hoş geldin ve 2 
saniye boyunca Haydi aya gidelim deyip 
aya gidelim haberini salacaktır.

4 Sahne panelimizi tıklayıp seçili hale 
getirerek, sahnemizin, aya gidelim haberini 
aldığında Moon dekoruna geçmesini ve 
pop sesini başlatmasını sağlayalım.

5 Oluşturduğumuz projeyi Uzayda sohbet 
olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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Değişkenleri kullanıyorum

Scratch'da değişken oluşturmak için Değişkenler kategorisindeki Bir 
Değişken Oluştur düğmesini kullanırız. Oluşturduğumuz 
değişkenler düğmenin altında listelenecektir. 

Değişkenlerin sol tarafında bulunan kutuları işaretleyerek 
değişkenlerimizin değerleri ile birlikte sahnede görünür hale 
gelmelerini sağlayabiliriz. Değişkenim değişkenini göster ve 
değişkenim değişkenini gizle kod blokları ile de aynı işlemi 
gerçekleştirebiliriz.

Değişkenim i 0 yap kod bloğu ile değişkenimize sayısal veya sözel 
bir değer verebiliriz. Sayısal değerli değişkenler için, değişkenim i 1 
kadar değiştir kod bloğu ile değişkenimizin değerini arttırıp 
azaltabiliriz.

Bir Liste Oluştur düğmesi ile de liste oluşturabiliriz. 

Bir Değişken Oluştur 
düğmesi        
Kod sekmesinin, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
düğme, yeni bir değişken 
oluşturmamızı sağlar. 
Üzerine tıkladığımızda 
açılan pencereden 
değişkenimizin adını 
belirleyebilir, tüm kuklalar 
için veya sadece bu 
kukla için 
seçeneklerinden birini 
seçerek değişkenimizin 
nasıl kullanılacağını 
belirleyebiliriz.

İpucu

değişkenim i 0 yap 
bloğu        
Kod blokları içerisinde, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
blok, açılan menüden 
seçtiğimiz değişkenin 
girilen değer olmasını 
sağlar. Girdiğimiz değer 
sayısal veya sözel bir 
değer olabilir.

İpucu

değişkenim i 1 kadar 
değiştir bloğu   
Kod blokları içerisinde, 
Değişkenler 
kategorisinde bulunan bu 
blok, açılan menüden 
seçtiğimiz değişkenin, 
girilen değer kadar 
artmasını sağlar. Girilen 
değer  – işareti ile 
kullanıldığında 
değişkenimizin değeri 
girilen değer kadar azalır.  

İpucu

Deneyelim

Değişken oluşturuyorum

Yeni bir proje oluşturup Bir 
Değişken Oluştur düğmesi ile 
adım sayısı isminde tüm kuklalar 
için kullanılabilen bir değişken 
oluşturalım. 

Kedi kuklamızı, başlat 
tıklandığında oluşturduğumuz 
adım sayısı değişkenimizin 
değeri 0 olacak şekilde 
kodlayalım.

1 2

Kedi kuklamızı, kedi kuklamız 
tıklandığında 10 adım gidecek 
ve adım sayısı değişkenimizin 
değeri 10 artacak şekilde 
kodlamaya devam edelim.

Kuklamızın üzerine her 
tıkladığımızda adım sayısı 
değişkenimizin değerinin 10 
arttığını göreceğiz. Adım 
sayısına bakarak kuklamızın ne 
kadar ilerlediğini görebiliriz.

3 4
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Önemli Bilgi:
Karar yapıları
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın gerçekleşmesi 
için bir koşulun sağlanması gerekebilir. Bu tarz 
durumlarda Kontrol kategorisinde bulunan eğer ise kod 
bloğunu veya eğer ise değilse kod bloğunu kullanabiliriz. 

Eğer ise kod bloğu ve Eğer ise değilse kod bloğu, 
Algılama kategorisinde bulunan altıgen kutular 
içerisindeki koşul blokları ile birlikte kullanılır. Seçtiğimiz 
koşul bloğunu, sürükle bırak yöntemi ile kod 
bloklarındaki altıgen boşluk içerisine yerleştiririz. 

Eğer ise kod bloğunu kullanırken, koşulun sağlandığı 
durumlarda çalışmasını istediğimiz kod bloklarını, kod 
bloğumuzun içine yerleştiririz.

Eğer ise değilse kod bloğunu kullanırken, koşulun 
sağlandığı durumlarda çalışmasını istediğimiz kod 
bloklarını eğer ise, sağlanmadığı durumlarda ise 
çalışmasını istediğimiz kod bloklarını değilse bölümlerine 
yerleştiririz.

!

eğer ise bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir 
koşulun sağlanıp 
sağlanmadığını kontrol eder. 
Eğer koşul sağlanmışsa, 
bloğun içerisine 
yerleştirdiğimiz bloklar 
çalışacaktır.

İpucu

eğer ise değilse bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir 
koşulun sağlanıp 
sağlanmadığını kontrol eder. 
Eğer koşul sağlanmışsa, 
bloğun eğer ise, 
sağlanmamışsa değilse 
içerisine yerleştirdiğimiz 
bloklar çalışacaktır.

İpucu

Etkinlik 44 Balığı yakalayalım

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Fish 
(Balık) kuklasını ve Underwater (Sualtı) 
dekorunu ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod 
bloklarını kullanarak, Balık kuklamızı 
kodlayalım. Balık kuklamız, fare ile 
sahne üzerinde tıklanana kadar 
sualtında gezinecek.

3
Aşağıdaki akış şemasına göre, kod 
bloklarını kullanarak Balık kuklamızı 
kodlayalım. Balık kuklamızın üzerine 
tıklamayı başardığımızda Kazandınız! 
Balığı yakaladınız! demesini, 
kaçırdığımızda ise Üzgünüm kaybettiniz! 
Başlat tuşuna basıp tekrar deneyiniz. 
demesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

Dönüş stilini sol-sağ yap

Fareye basılı mı?
olana kadar tekrarla

10 adım git

Sağa 1 derece dön

Kenara geldiyse sektir

Bitir

Başla

başlat tıklandığında

Fareye basılı mı?
Olana kadar bekle 

eğer fare
imlecine 
değiyor ise

Üzgünüm kaybettiniz! Başlat 
tuşuna basıp tekrar deneyiniz. de

Kazandınız! Balığı
yakaladınız! de

Hayır Evet

Bitir

4 Oluşturduğumuz projeyi Balığı yakalayalım olarak kaydedip paylaşıma açalım.

olana kadar bekle bloğu     
Kod blokları içerisinde, Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir koşul sağlanıncaya 
kadar beklenmesi gereken durumlarda kullanılır. 
Koşul sağlandıktan sonra altındaki bloklar 
çalışmaya devam eder. 

İpucu

fareye basılı mı? bloğu Kod blokları içerisinde, 
Algılama kategorisinde bulunan bu blok, 
faremizin düğmelerinin tıklanıp tıklanmadığının 
kontrolünü yapar. Tıklanmış ise koşul sağlanır.

İpucu

kenara geldiyse sektir bloğu Kod blokları 
içerisinde, Hareket kategorisinde bulunan bu 
blok, çalıştığı anda kuklamız kenara değiyor ise 
kuklamızın yönünü tam tersine döndürür.

İpucu

65
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Önemli Bilgi:
Karar yapıları
Scratch'da projeler hazırlarken, bir olayın gerçekleşmesi 
için bir koşulun sağlanması gerekebilir. Bu tarz 
durumlarda Kontrol kategorisinde bulunan eğer ise kod 
bloğunu veya eğer ise değilse kod bloğunu kullanabiliriz. 

Eğer ise kod bloğu ve Eğer ise değilse kod bloğu, 
Algılama kategorisinde bulunan altıgen kutular 
içerisindeki koşul blokları ile birlikte kullanılır. Seçtiğimiz 
koşul bloğunu, sürükle bırak yöntemi ile kod 
bloklarındaki altıgen boşluk içerisine yerleştiririz. 

Eğer ise kod bloğunu kullanırken, koşulun sağlandığı 
durumlarda çalışmasını istediğimiz kod bloklarını, kod 
bloğumuzun içine yerleştiririz.

Eğer ise değilse kod bloğunu kullanırken, koşulun 
sağlandığı durumlarda çalışmasını istediğimiz kod 
bloklarını eğer ise, sağlanmadığı durumlarda ise 
çalışmasını istediğimiz kod bloklarını değilse bölümlerine 
yerleştiririz.

!

eğer ise bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir 
koşulun sağlanıp 
sağlanmadığını kontrol eder. 
Eğer koşul sağlanmışsa, 
bloğun içerisine 
yerleştirdiğimiz bloklar 
çalışacaktır.

İpucu

eğer ise değilse bloğu  
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir 
koşulun sağlanıp 
sağlanmadığını kontrol eder. 
Eğer koşul sağlanmışsa, 
bloğun eğer ise, 
sağlanmamışsa değilse 
içerisine yerleştirdiğimiz 
bloklar çalışacaktır.

İpucu

Etkinlik 44 Balığı yakalayalım

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Fish 
(Balık) kuklasını ve Underwater (Sualtı) 
dekorunu ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod 
bloklarını kullanarak, Balık kuklamızı 
kodlayalım. Balık kuklamız, fare ile 
sahne üzerinde tıklanana kadar 
sualtında gezinecek.

3
Aşağıdaki akış şemasına göre, kod 
bloklarını kullanarak Balık kuklamızı 
kodlayalım. Balık kuklamızın üzerine 
tıklamayı başardığımızda Kazandınız! 
Balığı yakaladınız! demesini, 
kaçırdığımızda ise Üzgünüm kaybettiniz! 
Başlat tuşuna basıp tekrar deneyiniz. 
demesini sağlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

Dönüş stilini sol-sağ yap

Fareye basılı mı?
olana kadar tekrarla

10 adım git

Sağa 1 derece dön

Kenara geldiyse sektir

Bitir

Başla

başlat tıklandığında

Fareye basılı mı?
Olana kadar bekle 

eğer fare
imlecine 
değiyor ise

Üzgünüm kaybettiniz! Başlat 
tuşuna basıp tekrar deneyiniz. de

Kazandınız! Balığı
yakaladınız! de

Hayır Evet

Bitir

4 Oluşturduğumuz projeyi Balığı yakalayalım olarak kaydedip paylaşıma açalım.

olana kadar bekle bloğu     
Kod blokları içerisinde, Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, belirli bir koşul sağlanıncaya 
kadar beklenmesi gereken durumlarda kullanılır. 
Koşul sağlandıktan sonra altındaki bloklar 
çalışmaya devam eder. 

İpucu

fareye basılı mı? bloğu Kod blokları içerisinde, 
Algılama kategorisinde bulunan bu blok, 
faremizin düğmelerinin tıklanıp tıklanmadığının 
kontrolünü yapar. Tıklanmış ise koşul sağlanır.

İpucu

kenara geldiyse sektir bloğu Kod blokları 
içerisinde, Hareket kategorisinde bulunan bu 
blok, çalıştığı anda kuklamız kenara değiyor ise 
kuklamızın yönünü tam tersine döndürür.

İpucu

65
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Etkinlik 45 Yıldızları toplayalım

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Galaxy (Galaksi) dekorunu, Robot 
kuklasını ve Star (Yıldız) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım. Toplanan yıldız sayısı isminde bir değişken oluşturalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak sahnemizi 
kodlayalım. Başlat tıklandığında, toplanan yıldız sayısı değişkenimizin 
değeri 0 olacaktır. Başla

başlat tıklandığında

toplanan yıldız sayısını 
değişkenin değerini 0 yap

Bitir

3 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Robot 
kuklasını kodlayalım. Robot kuklamızı faremizin yönünde hareket 
ettirerek yıldız toplayıp puanımızı arttıralım.

Başla

başlat tıklandığında

dönüş stilini sol-sağ yap

boyutu %70 yap

sürekli tekrarla

eğer Yıldıza
değiyor ise

fare imleci yönüne doğru yönel

5 adım git

collect sesini başlat

toplanan yıldız sayısı 
değişkenini 1 arttır

0.5 saniye bekle

fare imleci yönüne doğru yönel

5 adım git

fare-imleci yönüne 
doğru yönel bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü fare imlecine 
doğru veya sahnede 
bulunan herhangi bir 
kuklamızın yönüne 
doğru yönelmesini 
sağlar.

İpucu

hayır evet

4 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Yıldız 
kuklamızı kodlayalım. Robot kuklamız Yıldız kuklamıza değdiğinde 
yıldız kuklamızı kaybedip rastgele bir konuma göndererek tekrar 
görünür yapalım. 

Başla

başlat tıklandığında

ön katmanına git

boyutu %70 yap

sürekli tekrarla

eğer Robota
değiyor ise

0.5 saniye bekle

gizle

1 saniye bekle

rastgele konuma git

göster

göster

hayır evet

5 Oluşturduğumuz projeyi Yıldızları toplayalım olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

ön katmanına git 
bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Görünüm 
kategorisinde bulunan 
bu blok, sahnede 
bulunan kuklaların üst 
üste gelmeleri 
durumunda,  açılan 
menüden seçtiğimiz 
değere göre 
kuklamızın önde mi 
arkada mı kalacağını 
belirler. 

İpucu
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Etkinlik 45 Yıldızları toplayalım

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Galaxy (Galaksi) dekorunu, Robot 
kuklasını ve Star (Yıldız) kuklasını ekleyip kedi kuklamızı sahneden 
çıkartalım. Toplanan yıldız sayısı isminde bir değişken oluşturalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak sahnemizi 
kodlayalım. Başlat tıklandığında, toplanan yıldız sayısı değişkenimizin 
değeri 0 olacaktır. Başla

başlat tıklandığında

toplanan yıldız sayısını 
değişkenin değerini 0 yap

Bitir

3 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Robot 
kuklasını kodlayalım. Robot kuklamızı faremizin yönünde hareket 
ettirerek yıldız toplayıp puanımızı arttıralım.

Başla

başlat tıklandığında

dönüş stilini sol-sağ yap

boyutu %70 yap

sürekli tekrarla

eğer Yıldıza
değiyor ise

fare imleci yönüne doğru yönel

5 adım git

collect sesini başlat

toplanan yıldız sayısı 
değişkenini 1 arttır

0.5 saniye bekle

fare imleci yönüne doğru yönel

5 adım git

fare-imleci yönüne 
doğru yönel bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Hareket 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kuklamızın 
yönünü fare imlecine 
doğru veya sahnede 
bulunan herhangi bir 
kuklamızın yönüne 
doğru yönelmesini 
sağlar.

İpucu

hayır evet

4 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Yıldız 
kuklamızı kodlayalım. Robot kuklamız Yıldız kuklamıza değdiğinde 
yıldız kuklamızı kaybedip rastgele bir konuma göndererek tekrar 
görünür yapalım. 

Başla

başlat tıklandığında

ön katmanına git

boyutu %70 yap

sürekli tekrarla

eğer Robota
değiyor ise

0.5 saniye bekle

gizle

1 saniye bekle

rastgele konuma git

göster

göster

hayır evet

5 Oluşturduğumuz projeyi Yıldızları toplayalım olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

ön katmanına git 
bloğu  
Kod blokları 
içerisinde, Görünüm 
kategorisinde bulunan 
bu blok, sahnede 
bulunan kuklaların üst 
üste gelmeleri 
durumunda,  açılan 
menüden seçtiğimiz 
değere göre 
kuklamızın önde mi 
arkada mı kalacağını 
belirler. 

İpucu

66

Not: Etkinlikte sonsuz bir döngü olduğundan akış şemasında Bitir 
komutu yer almamaktadır.



Kitap 
Değerlendirme
Etkinlikleri

68

Bir fasülyenin çimlenmesini araştırıp filiz açana kadar olan süreci 
adım adım yazınız.

Taze meyve suyu sıkmak için gerekli basamakları algoritma 
olarak yazınız.

2

1

Okulunuzu fiziki olarak tanıtmak istiyorsunuz.  Bu amaç için 
plan hazırlayınız. Gezmeye nereden başlayıp nerede bitireceğinizi 
kağıt üzerinde tasarlayınız.

3
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Aşağıda verilen boyama kodlarına göre tabloyu kırmızıya 
boyayınız.
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Aşağıda verilen boyama kodlarına göre tabloyu kırmızıya 
boyayınız.

A satırında 14 kare beyaz
B satırında 10 kare beyaz, 2 kare yeşil
C satırında 9 kare beyaz, 2 kare yeşil, 1 kare siyah
D satırında 9 kare beyaz, 1 kare yeşil, 1 kare kırmızı, 2 kare yeşil
E satırında 9 kare beyaz, 2 kare yeşil
F satırında 5 kare beyaz, 3 kare koyu yeşil, 1 kare beyaz, 2 kare yeşil
G satırında 4 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 6 kare yeşil
H satırında 3 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 7 kare yeşil
I satırında 3 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 7 kare yeşil
J satırında 2 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 1 kare yeşil, 1 kare beyaz, 2 kare yeşil, 2 kare beyaz, 2 kare yeşil
K satırında 1 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 3 kare beyaz, 2 kare yeşil, 2 kare beyaz, 2 kare yeşil
L satırında 5 kare beyaz, 2 kare kahverengi, 2 kare beyaz, 2 kahverengi
M satırında 14 kare beyaz
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Aşağıda verilen boyama kodlarına göre tabloyu kırmızıya 
boyayınız.
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Aşağıda verilen boyama kodlarına göre tabloyu kırmızıya 
boyayınız.

A satırında 14 kare beyaz
B satırında 10 kare beyaz, 2 kare yeşil
C satırında 9 kare beyaz, 2 kare yeşil, 1 kare siyah
D satırında 9 kare beyaz, 1 kare yeşil, 1 kare kırmızı, 2 kare yeşil
E satırında 9 kare beyaz, 2 kare yeşil
F satırında 5 kare beyaz, 3 kare koyu yeşil, 1 kare beyaz, 2 kare yeşil
G satırında 4 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 6 kare yeşil
H satırında 3 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 7 kare yeşil
I satırında 3 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 7 kare yeşil
J satırında 2 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 1 kare yeşil, 1 kare beyaz, 2 kare yeşil, 2 kare beyaz, 2 kare yeşil
K satırında 1 kare beyaz, 1 kare koyu yeşil, 3 kare beyaz, 2 kare yeşil, 2 kare beyaz, 2 kare yeşil
L satırında 5 kare beyaz, 2 kare kahverengi, 2 kare beyaz, 2 kahverengi
M satırında 14 kare beyaz

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M



72

Günlük market alışverişinin akış şemasını hazırlayınız. 
Alışveriş sonrası  elinizdeki paranın toplam miktara yeterli 
olup olmadığını da kontrol ediniz.

6

Sınıf ortamında 3 kalem alınız ve bu kalemleri büyükten 
küçüğe doğru sıralamak için nasıl bir yol izlediğinizi 
adım adım not ediniz.

7

Aşağıda verilmiş olan yumurta kızartma Algoritmasında 
eksik basamak var mı? Sizce hangi basamak/basamaklar 
eklenmelidir?

8

1. Başla

2. İki yumurta al

3. Yumurtaları tavaya kır

4. Yumurtaları tabağa koy

5. Afiyetle ye

6. Bitir

71

Aşağıda verilen algoritma hangi problemin çözüm 
basamaklarıdır?

9

1. Başla

2. Doğum yılını gir

3. Günümüz tarihinden yılı çıkar.

4. Cevabı ver

5. Bitir

Aşağıda verilen algoritma hangi problemin çözüm 
basamaklarıdır?

10

Başla

Ayakkabı numarasını gir (n)

Yetişkin reyonuna
bak

Çocuk reyonuna
bak

Eğer n<=36
Hayır Evet

Bitir
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11 Yarasa Etkinliği

Adım 1: Bat (Yarasa) kuklasını ve Castle 2 (kale 2) dekorunu sahneye ekleyip, kedi 
kuklasını sahneden çıkaralım.

Adım 2:  Başlat düğmesi tıklandığında, yarasamızın konumu x:150 y:40, kılığı bat-a, boyutu 
% 30 olmasını sağlayalım.
Adım 3: Boşluk tuşuna basılınca, yarasa kuklamızın, ekranın sol kenarına değene kadar kanat 
çırparak ilerlemesini ve yaklaştıkça görüntüsünün büyümesini, kenara değdiğinde ise bat-c 
kılığına geçip owl sesini başlamasını sağlayacak akış şeması ve kod bloklarını hazırlayalım. 

Adım 4: Projemizi Yarasa Etkinliği olarak kaydedip paylaşıma açalım. 

12 Basketball etkinliği

Adım 1: Basketball (Basketbol) kuklasını ve Basketball 1 (Basketbol 1) dekorunu 
sahneye ekleyip, kedi kuklasını sahneden çıkaralım.

Adım 2:  Başlat düğmesi tıklandığında, basketball kuklamızın konumu x: 0 y:-157, 
boyutu % 100 olmasını sağlayalım.
Adım 3: Basketball kuklamızın, yukarı tuşuna basılınca, potaya doğru küçülerek 
ilerlemesini, potaya çarptığında ise aşağıya düşmesini sağlayalım.
Adım 4: Projemizi Basket Etkinliği olarak kaydedip paylaşıma açalım. 

12 Kalem Etkinliği

Adım 1: Pencil (Kalem) kuklasını sahneye ekleyip, kedi kuklasını sahneden çıkaralım.

Adım 2:  Kalem kuklamızı kukla panelinden seçip kostümler sekmesine tıklayarak, resim 
editörünü açalım. Kalem kuklamızı, faremizin sağ tuşu ile sürükleyerek, ucunun sahnenin 
merkezine gelmesini sağlayalım. 

Adım 3:  Yön tuşları ile kalemin kontrolünü sağlayalım.

Adım 4:  Kod sekmesinin en altında bulunan eklenti ekle düğmesine basıp açılan pencereden 
Kalem kategorisini seçelim.
Adım 5:  Açılan Kalem kategorisinde bulunan kod bloklarını kullanarak resim yapmaya 
başlaya biliriz.
Adım 6:  Projemizi Kalem Etkinliği olarak kaydedip paylaşıma açalım.
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