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Bu kitabın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından okullarda (Temel Eğitim İkinci Kademe) 
ders kitabı olarak denenip geliştirilmesi uygun bulunmuştur.

KKTC
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

Her hakkı saklıdır ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na aittir.
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,

 Teknolojinin gelişmesi ile bilişim her alanda kendini göstermektedir. 
Hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılan elektronik araçlarda akıllı sistemler 
kullanılmaktadır. Sizler geleceğin yetişkinleri olarak kullanılan bu 
teknolojilerin nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olabilmeniz için Bilişim 
Teknolojileri  ve Kodlama dersi ile 6.sınıftan başlayarak eğitiliyorsunuz.

 7. sınıf kitabımızda Scratch ile programlamaya devam ediyoruz. 
Programalama mantığını kavrayabileceğiniz değişik oyun etkinlikleri ile bir 
nesnenin nasıl hareket edeceğini, tekrar yaparak nasıl bir döngü 
oluşturduğunu kavrayacaksınız. Değiken kullanımı ile oyunda puanlama 
yapabilecek hatta hesap makinesi bile üretebileceksiniz.

 Donanım ve Yazılım bölümünde temel bilgisayar özellikleri ile ilgili 
donanım bilginizi artıracak yazılım türlerini öğreneceksiniz.

 Bilgi paylaşımının sınırsız olduğu bu günlerde  Bilgi Güvenliği ve Etik 
konularında farkındalık yaratacak etkinliklerle bu konuların önemine dikkat 
çektik. Paylaşım yapılan mesajların, fotoğrafların nasıl korunması gerektiği 
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 İnternet ortamında kullanılan Sosyal Paylaşım Sitelerinde kişiler 
kendi kimliklerini saklayarak rahatsızlık vermektedirler. Bu konu Siber 
Zorbalık bölümümüzde bilginize getirilmiştir.

 Gelişen teknoloji ve İnternet altyapısı sayesinde bizlere birçok hizmet 
sunulmakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Sınırsız gibi görülen bu 
alanlar çeşitli sıkıntılar, problemler nedeniyle artık kontrol altında tutulmaya 
başlanmıştır. 

 Sizlerin, İnternet kullanıcısı olarak; bilinçli paylaşımlar yapan, 
kullandığı donanımı tanıyan ve İnternet ortamından yararlı bilgileri 
kullanarak, öğrenmeyi öğrenme sürecini olumlu yönde değerlendiren 
öğrenciler olmanızı 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.

Çevre temizliği kadar kişisel temizliğimize de

önem vermeliyiz. Bilgisayarımızı kullanırken 

ellerimizin temiz olmasına dikkat etmeliyiz. 

Kirli eller ile kullanılan klavye ve fare (mouse) 

mikrop barındırır. Hem kendi sağlığınız için 

hem de bilgisayar laboratuvarını kullanan 

arkadaşlarınız için risk oluşturur. Aynı şekilde 

evinizde de kullandığınız bilgisayar ve cep 

telefonunuzu sık sık temizleyiniz. Donanım 

temizliği dışında dikkat edeceğiniz diğer 

önemli bir temizlik de gereksiz yazılımlardır. 

Gereksiz yazılımları da temizleyerek benim 

gibi bilgisayar tabanlı elektronik araçların 

daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu bilinç ve duyarlılığa her zaman sahip 

olacağınız inancıyla yeni öğrenme 

yolculuğumuzda hepinize başarılar dilerim. :) 

Sembol Sözlüğü
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Bölüm 1 Scratch ile Programlama 

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"-
Temel / Yararlı

Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Algoritma okuyarak, akış şeması oluşturur.

Başka sistem için (örneğin oyun) algoritma yaratır.

Döngüleri, karar yapılarını ve değişkenleri kullanır.

Her oyunun bir sistemi olduğunu ayırt eder ve algoritmasını düzenler.

Scratch'da kukla işlemlerini uygular.

Scratch'da sahne düzenlemelerini yapar.

Scratch'da döngü yapılarını kullanarak proje oluşturur.

Scratch'da karar yapılarını kullanarak proje oluşturur.

Scratch'da değişkenler kullanarak proje oluşturur.

Scratch'da operatörleri kullanarak matematiksel işlemleri yapabilen 
proje oluşturur.
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Etkinlik 1 Meraklı Ördek

Scratch ile kodlamada nerede 
kalmıştık? Bir etkinlik ile 
öğrendiklerimizi hatırlayalım.

1 Yeni bir proje oluşturarak, sahneye Blue Sky 2 (Mavi gökyüzü 2) dekorunu ve Apple 
(Elma), Bananas (Bananalar), Strawberry (Çilek) ve Duck (Ördek) kuklalarını ekleyip kedi 
kuklamızı sahneden çıkartalım. Elma kuklamızın koordinatlarını x: -200, y: 110, muzlar 
kuklamızın koordinatlarını x: 200, y: 110, çilek kuklamızın koordinatlarını ise x: 200 
y: -120 yapalım.

2 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak ördek kuklamızı projemizin 
başlangıç noktasına göndermek için kodlayalım. Başlat düğmesine basıldığında, kuklamız 
sahnemizin x: -115 y: -110 koordinatlarına gidecek, yönü 90 olacak, dönüş stili sol-sağ 
olacak.

Başla

başlat tıklandığında

X: -115, y: -110 konumuna git

90 yönüne yönel

Bitir

dönüş stilini sol-sağ yap

3 Ördek kuklamızın üzerine tıklandığında, 
kuklamızın, şekildeki mavi okların yönünde 
hareket etmesini sağlayalım. Her bir mavi ok 110 
adım git ve 1 saniye bekle anlamındadır. 
Kuklamızı sola 90 derece dön ve sağa 90 
derece dön bloklarını kullanarak döndürelim. 
Kuklamızın, meyvelerin yanına geldiğinde kırmızı 
ile yazılmış cümleleri 2 saniye boyunca 
söylemesini sağlayalım.

4 Adım 4;  Oluşturduğumuz projeyi Meraklı ördek olarak kaydedip paylaşıma açalım.

Amaç: Meraklı Ördeğin meyvelerin yanlarına giderek hangi meyve olduklarını söylemesini 
sağlayalım.
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Etkinlik 2 Yağ Satarım Bal Satarım 

Ÿ Ezgili ve kovalamacalı bir oyundur, en az altı kişi ve bir mendil ile oynanır.
Ÿ Bir ebe seçilir, mendil ebeye teslim edilir. 
Ÿ Diğer oyuncular, yüzleri birbirine dönük olacak şekilde bir çember oluşturarak yere otururlar. 
Ÿ Oturan oyuncular oyun esnasında arkalarına dönüp bakamazlar. Sadece arkalarındaki 

zemini elleriyle yoklayabilirler.
Ÿ Ebe, elinde mendili, çemberin etrafında dolaşmaya başlar, bir yandan da durmaksızın şu 

ezgili tekerlemeyi söyler:

Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben 
satarım.
Ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır.
Zam bak zum bak, dön arkana iyi bak.

Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben 
satarım.
Alacağına, vereceğine bir kaşık ayran
Yarın sabah bayram.

Ÿ Bir süre sonra mendili oturan oyunculardan birinin arkasında çaktırmadan bırakır.
Ÿ Bu oyuncu arkasına mendil bırakıldığını farketmezse ebe bir tur döndükten sonra bu 

oyuncunun omzuna dokunur ve mendili farketmemiş olan oyuncu yeni ebe olur.
Ÿ Arkasına mendil bırakılan oyuncu bunu fark ettiğinde ise, derhal mendili kapıp ebeyi aynı 

yönde kovalamaya başlar. Kovalamaca sırasında çemberdeki diğer oyuncular tekrarla 
“Tavşan kaç, tazı tut!” diye bağırarak tempo tutarlar. 

Ÿ Ebe çember etrafındaki turunu yakalanmadan tamamlayıp arkasına mendili bıraktığı 
oyuncunun boşalttığı yere oturmayı başarırsa, ayakta kalan oyuncu yeni ebe olur ve 
tekerlemeyi söyleyerek çember etrafındaki turuna başlar.

Ÿ Eğer ebe, mendille kendisini kovalayan oyuncuya yakalanırsa ebe değişmez. Ebe mendili 
tekrar alır ve başa dönülür.

Başla

Oyuncularla çember oluştur.

Ebe seç.

Yeni ebeye mendili teslim et.

Ebe: elindeki mendille çemberin 
etrafında şarkı söyleyerek dön.

Mendili birinin arkasına çaktırmadan 
bırak.

Seçilen kişi 
fark etti mi? Bir tur at ve omzuna dokun.

Seçilmiş kişi: mendili kap ve ebeyi 
yakalamaya çalış.

Yakaladı mı?
Eski ebe hala ebe 
olarak devam edecek.

Evet Hayır

Evet

Hayır

Bu oyun sonu olmayan bir "döngüdür".
Sonuçlansın diye kurallar koyduğumuz döngüler de vardır :
∙ Mahalle maçında “Golü atan kazanır!” diye bağırdığımızda döngü biter.
∙ Okçuluk yarışması her seferinde 3 ok attığımız 10 setten sonra biter.

Tartışalım
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Çevrenizde arkadaşlarınızla oynadığınız başka 
bir oyunu algoritma haline getirebilirsiniz. Akış 
şemasını da yapmayı unutmayalım.

Her gün karşılaşabileceğiniz bir ev 
sorumluluğunu, bir robotun yapmasını isteseniz 
ona nasıl bir algoritma yazarsınız?

Robotlar gelecekte bizler için faydalı mı yoksa 
zaralı mı?

Çok paranız olsa hangi işi yapan bir robot 
yaparak dünyayı kurtarırsınız?

1

2

3

4

Araştıralım

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

KUKLA ÖZELLİKLERİNİ KULLANIYORUM
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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

KUKLA ÖZELLİKLERİNİ KULLANIYORUM
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Etkinlik 3 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.

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. 

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

Etkinlik 4 Uzayda Yolculuk 2

Amaç: Kuklamızın boyutunu değiştirerek Roket hareketini gösteren kodlamayı yapalım.
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Etkinlik 4 Uzayda Yolculuk 2

Amaç: Kuklamızın boyutunu değiştirerek Roket hareketini gösteren kodlamayı yapalım.
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Etkinlik 5 Basketbol

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

2 Başlat düğmesi tıklandığında, basketball kuklamızın konumunun x: 0 y:-157, boyutunun ise 
%100 olmasını sağlayalım.

3 Basketball kuklamızın, yukarı tuşuna basılınca, potaya doğru küçülerek ilerlemesini, potaya 
çarptığında ise aşağıya düşmesini sağlayalım.

4 Projemizi Basket Etkinliği olarak kaydedip paylaşıma açalım. 

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

Amaç: Kukla görüntüsünün uzaklaştıkça küçülmesi.
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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 Başlat düğmesi tıklandığında, kuklamızın kılığı 1 saniyelik aralarla, sürekli değişerek dans 
edecektir. Verilen akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak Cassy Dance kuklasını 
kodlayalım.

Başla

başlat tıklandığında

sürekli tekrarla

sonraki kostüm

1 sn bekle

3 Oluşturduğumuz projeyi Haydi dans edelim olarak kaydedip paylaşıma açalım.

Etkinlik 6 Haydi Dans Edelim

Amaç: Cassy Dance kuklamızın kılığını sürekli değiştirerek sonsuz döngü yapısı ile dans 
etmesini sağlayan kodları hazırlayalım.

11

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 7 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.  

Amaç: Haydi dans edelim uygulamasını tekrar açıp, kuklamızın dance around müziği 
eşliğinde dans etmesini sağlayalım.

13

Etkinlik 8 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 Köpek kuklamızın, başlat 
düğmesine basıldığında, x:-
170 y:-110 koordinatlarına 
gitmesini ve dog2-a kılığına 
geçmesini sağlayalım.

3 Köpek kuklamızın, boşluk tuşuna basılınca, çanağına 
kadar dog2-a ve dog2-b kostümlerini kullanarak 
yürümesini, çanağın yanına geldiğinde ise çanağında 
mama kalmadığını fark edip dog2-c kostümünü ve 
dog1 sesini kullanarak şaşırmasını sağlayalım.

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

Amaç: Köpek kuklamızın çanağına kadar yürümesini ve çanağın yanına 
geldiğinde çanağında mama kalmadığını fark edip şaşırmasını sağlayalım.
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İpucu
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İpucu
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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 9 Balığı Yakalayalım

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

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

3
Balık kuklamızın üzerine tıklamayı 
başardığımızda “Kazandınız! Balığı 
yakaladınız!” demesini, kaçırdığımızda ise 
“Üzgünüm kaybettiniz! Başlat tuşuna 
basıp tekrar deneyiniz”. mesajını vermesi 
için gerekli kod blokları kullanalım. 

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

Amaç: Su altında gezinen balık kuklasını 
fare ile yakalamaya çalışalım.
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SAHNE DEKORUNU DEĞİŞTİRİYORUM

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

Etkinlik 10 Abby'nin 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.

Amaç: Sahne dekorunu değiştirerek Abby kuklamızın günlük aktivitelerini bize anlatmasını 
sağlayalım.
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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.

Amaç: Sahne dekorunu değiştirerek Abby kuklamızın günlük aktivitelerini bize anlatmasını 
sağlayalım.
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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

Etkinlik 11 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 salacak.

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

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.

Amaç: Haberleşme kod bloklarını kullanarak Gobo ve Giga kuklalarının aya gitmelerini 
sağlayalım.
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DEĞİŞKENLERİ KULLANIYORUM

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

Değişken Oluşturuyorum
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Etkinlik 12 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.

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

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

hayır evet

Amaç: Robot kuklamız ile yıldızları topladıkça puan kazanan 
bir oyun kodlayalım.
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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

göster

hayır evet

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

rastgele konuma git

göster

5 Oluşturduğumuz projeyi Yıldızları toplayalım olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

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

Kullanıcıdan Veri Alıyorum

Scratch'da, projelerimizde kullanıcıdan soru – cevap yöntemi ile veri 
alabilir, aldığımız veriyi farklı şekillerde kullanabiliriz. Kullanıcıdan veri 
almak için Algılama kategorisindeki What is your name? diye sor ve 
bekle kod bloğunu kullanırız. Kullanıcı, sorulan soruya yanıt verene 
kadar program bekleyecektir. Kullanıcının girdiği veriler ise Algılama 
kategorisindeki cevap değişkeninde saklanır. cevap değişkeni 
kullanıcıdan en son alınan veriyi saklar.

Deneyelim

Kullanıcıdan aldığım verileri konuşma balonu içinde kullanıyorum

Yeni bir proje oluşturup başlat tıklandığında kedi kuklamızın What is 
your name? diye sor ve bekle bloğu ile kullanıcının adını sormasını 
sağlayalım. Kod bloğundaki metini "Adın ne?" diye düzeltelim.

1

Kod bloklarını çalıştırdığımızda kedi kuklamız kullanıcının adını 
soracak. Sahnenin alt tarafındaki metin kutusuna adımızı yazıp 
klavyeden enter tuşuna basalım. Adımızı yazdıktan sonra fare ile 
onay düğmesine de basabiliriz.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi Merhaba de kod bloğu ile cevap kod 
bloğunu birlikte kullanarak projemizi kodlamaya devam edelim.

3

Kod bloklarını tekrar çalıştırdığımızda kedi kuklamızın adımızı 
konuşma balonu içerisinde söylediğini göreceğiz.

4

What is your name? 
diye sor ve bekle 
bloğu Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kullanıcıdan 
soru-cevap şeklinde 
veri almamızı sağlar. 
Kullanıcı metin 
kutusunu doldurup 
onaylayana kadar 
program bekler.

İpucu

cevap bloğu 
Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kullanıcıdan 
soru-cevap şeklinde 
aldığımız verileri 
saklayıp kullanmamızı 
sağlar. Kullanıcıdan 
alınan her veriden 
sonra değeri değişir. 
Değeri en son alınan 
veri olur.

İpucu
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menüden seçtiğimiz 
değere göre 
kuklamızın önde mi 
arkada mı kalacağını 
belirler. 

İpucu

rastgele konuma git

göster

5 Oluşturduğumuz projeyi Yıldızları toplayalım olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

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

Kullanıcıdan Veri Alıyorum

Scratch'da, projelerimizde kullanıcıdan soru – cevap yöntemi ile veri 
alabilir, aldığımız veriyi farklı şekillerde kullanabiliriz. Kullanıcıdan veri 
almak için Algılama kategorisindeki What is your name? diye sor ve 
bekle kod bloğunu kullanırız. Kullanıcı, sorulan soruya yanıt verene 
kadar program bekleyecektir. Kullanıcının girdiği veriler ise Algılama 
kategorisindeki cevap değişkeninde saklanır. cevap değişkeni 
kullanıcıdan en son alınan veriyi saklar.

Deneyelim

Kullanıcıdan aldığım verileri konuşma balonu içinde kullanıyorum

Yeni bir proje oluşturup başlat tıklandığında kedi kuklamızın What is 
your name? diye sor ve bekle bloğu ile kullanıcının adını sormasını 
sağlayalım. Kod bloğundaki metini "Adın ne?" diye düzeltelim.

1

Kod bloklarını çalıştırdığımızda kedi kuklamız kullanıcının adını 
soracak. Sahnenin alt tarafındaki metin kutusuna adımızı yazıp 
klavyeden enter tuşuna basalım. Adımızı yazdıktan sonra fare ile 
onay düğmesine de basabiliriz.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi Merhaba de kod bloğu ile cevap kod 
bloğunu birlikte kullanarak projemizi kodlamaya devam edelim.

3

Kod bloklarını tekrar çalıştırdığımızda kedi kuklamızın adımızı 
konuşma balonu içerisinde söylediğini göreceğiz.

4

What is your name? 
diye sor ve bekle 
bloğu Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kullanıcıdan 
soru-cevap şeklinde 
veri almamızı sağlar. 
Kullanıcı metin 
kutusunu doldurup 
onaylayana kadar 
program bekler.

İpucu

cevap bloğu 
Kod blokları 
içerisinde, Algılama 
kategorisinde bulunan 
bu blok, kullanıcıdan 
soru-cevap şeklinde 
aldığımız verileri 
saklayıp kullanmamızı 
sağlar. Kullanıcıdan 
alınan her veriden 
sonra değeri değişir. 
Değeri en son alınan 
veri olur.

İpucu
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Etkinlik 13 Kullanıcının Adını ve Soyadını Öğreniyorum 

1 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak kedi kuklamızı kodlayalım. Kedi 
kuklamız kullanıcıya adını soracak ve aldığı cevabı 3 saniye boyunca söyleyecek. Aynı işlemi 
kullanıcının soyadı için yapacak.

2 Oluşturduğumuz projeyi Kullanıcının Adını ve Soyadını Öğreniyorum  olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

Başla

Başlat tıklandığında

1 sn bekle

Adın ne? diye sor ve bekle

3 sn boyunca kullanıcının 
adını söyle

Soyadın ne? diye sor ve bekle

3 sn boyunca kullanıcının 
soyadını söyle

Bitir

Amaç: Kullanıcıya adını ve soyadını soralım.

25

Kullanıcıdan Alınan Veriyi Değişkene Atıyorum

Projelerimizde, kullanıcıdan aldığımız verileri değişkenlere atayıp farklı 
amaçlar için kullanabiliriz. 

Deneyelim

Kullanıcıdan alınan veriyi değişkene atıyorum

Yeni bir proje oluşturup isim adında tüm kuklalar için kullanılabilen 
bir değişken oluşturalım. 

1

Kedi kuklası ile başlat tıklandığında kullanıcıya adını soralım.2

Aşağıdaki gibi isim değişkeninin değerini kullanıcıdan aldığımız 
cevap yapalım. 

3

Değişkenin değerini konuşma balonu ile kedi kuklamıza söyletelim.4

Kod bloklarını tekrar çalıştırdığımızda kedi kuklamızın kullanıcının 
adını konuşma balonu içerisinde söylediğini göreceğiz.

5
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Etkinlik 13 Kullanıcının Adını ve Soyadını Öğreniyorum 

1 Aşağıdaki akış şemasına göre, kod bloklarını kullanarak kedi kuklamızı kodlayalım. Kedi 
kuklamız kullanıcıya adını soracak ve aldığı cevabı 3 saniye boyunca söyleyecek. Aynı işlemi 
kullanıcının soyadı için yapacak.

2 Oluşturduğumuz projeyi Kullanıcının Adını ve Soyadını Öğreniyorum  olarak kaydedip 
paylaşıma açalım.

Başla

Başlat tıklandığında

1 sn bekle

Adın ne? diye sor ve bekle

3 sn boyunca kullanıcının 
adını söyle

Soyadın ne? diye sor ve bekle

3 sn boyunca kullanıcının 
soyadını söyle

Bitir

Amaç: Kullanıcıya adını ve soyadını soralım.

25

Kullanıcıdan Alınan Veriyi Değişkene Atıyorum

Projelerimizde, kullanıcıdan aldığımız verileri değişkenlere atayıp farklı 
amaçlar için kullanabiliriz. 

Deneyelim

Kullanıcıdan alınan veriyi değişkene atıyorum

Yeni bir proje oluşturup isim adında tüm kuklalar için kullanılabilen 
bir değişken oluşturalım. 

1

Kedi kuklası ile başlat tıklandığında kullanıcıya adını soralım.2

Aşağıdaki gibi isim değişkeninin değerini kullanıcıdan aldığımız 
cevap yapalım. 

3

Değişkenin değerini konuşma balonu ile kedi kuklamıza söyletelim.4

Kod bloklarını tekrar çalıştırdığımızda kedi kuklamızın kullanıcının 
adını konuşma balonu içerisinde söylediğini göreceğiz.

5



28

Etkinlik 14 Kullanıcıdan Alınan Verileri Değişkenlere Atıyorum

1 isim ve soyisim değişkenlerini oluşturalım. Kedi kuklamız ile kullanıcıya adını ve soyadını 
sorup, alacağımız cevapları isim ve soyisim değişkenlerine atayalım. 

2 ∙Aşağıdaki maddeleri sırası ile konuşma balonu içerisinde kedi kuklamıza söyletelim.
1. Adınız:
2. Kullanıcının adı
3. Soyadınız: 
4. Kullanıcının soyadı 
5. Tanıştığımıza memnun oldum.

3 Oluşturduğumuz projeyi Kullanıcıdan alınan verileri değişkenlere atıyorum olarak
kaydedip paylaşıma açalım.

27

Amaç: Kedi kuklamızın, kullanıcının adını ve soyadını değişken kullanarak konuşma balonu
içerisinde kullanması ile ilgili etkinlik oluşturalım.

OPERATÖRLERİ KULLANIYORUM

Scratch'da operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapabiliriz.

Operatörler ile Matematiksel İşlemler Yapıyorum

Kod bloklarının üzerine tıkladığımızda blok üzerinde bulunan işlemin 
cevabını göreceğiz.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi operatörleri iç içe yerleştirerek daha 
karmaşık matematiksel işlem yapacak şekilde kodlama alanında 
kodlayıp çalıştıralım.

3

Operatörleri iç içe yerleştirerek daha karmaşık matematiksel işlemler 
yapabiliriz. Matematiksel işlemlerin işlem sırasına göre yapıldıklarını 
unutmayalım.

4

Dört işlem 
operatörleri 
Kod blokları 
içerisinde, 
Operatörler 
kategorisinde 
bulunan bu 
bloklar, 
toplama 
çıkartma 
çarpma ve 
bölme 
işlemlerini 
yerine getirmek 
için kullanılırlar.

İpucu

Anahtar Kelime

Sayısal veri 
Matematiksel hesaplamalar için 
kullanılan ve yalnızca rakamlardan 
oluşan veri tipidir. 
Örnek olarak: 12, 189, -15.

Anahtar Kelime

Sözel veri 
Harflerden, özel karakterlerden veya 
karışımlarından oluşan veri tipidir. Karışımların 
aralarında rakamlar da bulunabilir. 
Matematiksel işlemler için kullanılamazlar.
Örnek olarak: Ayşe, 7B3!G?F.

Deneyelim

Operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapıyorum

Yeni bir proje oluşturup kodlama alanına aşağıdaki kod bloklarını 
yerleştirelim. Kod bloklarının metin kutularına da aşağıdaki sayısal 
değerleri girelim.

1
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Etkinlik 14 Kullanıcıdan Alınan Verileri Değişkenlere Atıyorum

1 isim ve soyisim değişkenlerini oluşturalım. Kedi kuklamız ile kullanıcıya adını ve soyadını 
sorup, alacağımız cevapları isim ve soyisim değişkenlerine atayalım. 

2 ∙Aşağıdaki maddeleri sırası ile konuşma balonu içerisinde kedi kuklamıza söyletelim.
1. Adınız:
2. Kullanıcının adı
3. Soyadınız: 
4. Kullanıcının soyadı 
5. Tanıştığımıza memnun oldum.

3 Oluşturduğumuz projeyi Kullanıcıdan alınan verileri değişkenlere atıyorum olarak
kaydedip paylaşıma açalım.

27

Amaç: Kedi kuklamızın, kullanıcının adını ve soyadını değişken kullanarak konuşma balonu
içerisinde kullanması ile ilgili etkinlik oluşturalım.

OPERATÖRLERİ KULLANIYORUM

Scratch'da operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapabiliriz.

Operatörler ile Matematiksel İşlemler Yapıyorum

Kod bloklarının üzerine tıkladığımızda blok üzerinde bulunan işlemin 
cevabını göreceğiz.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi operatörleri iç içe yerleştirerek daha 
karmaşık matematiksel işlem yapacak şekilde kodlama alanında 
kodlayıp çalıştıralım.

3

Operatörleri iç içe yerleştirerek daha karmaşık matematiksel işlemler 
yapabiliriz. Matematiksel işlemlerin işlem sırasına göre yapıldıklarını 
unutmayalım.

4

Dört işlem 
operatörleri 
Kod blokları 
içerisinde, 
Operatörler 
kategorisinde 
bulunan bu 
bloklar, 
toplama 
çıkartma 
çarpma ve 
bölme 
işlemlerini 
yerine getirmek 
için kullanılırlar.

İpucu

Anahtar Kelime

Sayısal veri 
Matematiksel hesaplamalar için 
kullanılan ve yalnızca rakamlardan 
oluşan veri tipidir. 
Örnek olarak: 12, 189, -15.

Anahtar Kelime

Sözel veri 
Harflerden, özel karakterlerden veya 
karışımlarından oluşan veri tipidir. Karışımların 
aralarında rakamlar da bulunabilir. 
Matematiksel işlemler için kullanılamazlar.
Örnek olarak: Ayşe, 7B3!G?F.

Deneyelim

Operatörleri kullanarak matematiksel işlemler yapıyorum

Yeni bir proje oluşturup kodlama alanına aşağıdaki kod bloklarını 
yerleştirelim. Kod bloklarının metin kutularına da aşağıdaki sayısal 
değerleri girelim.

1
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Scratch'da kullanıcıdan aldığımız sayısal değerler ile matematiksel işlemler yapabiliriz.

Kullanıcıdan Aldığım Sayısal Değerlerle Matematiksel İşlemler Yapıyorum

Deneyelim

Kullanıcıdan aldığım sayısal değerleri kullanarak matematiksel işlemler yapıyorum

Yeni bir proje oluşturalım. Projemizde sayı1, sayı2 ve toplam olmak 
üzere üç adet değişken yaratalım.

1

Kullanıcıdan iki sayısal veri alıp sayı1 ve sayı2 değişkenlerine 
atayalım.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi toplam değişkeninin değerini sayı1 ve sayı2 
değişkenlerinin toplamına eşitleyelim.

3

Son olarak toplam değişkenini ekrana yazdıralım ve projemizi 
çalıştıralım. Kedi kuklamız kullanıcıdan aldığı iki sayıyı toplayıp 
cevabı söyleyecek.

4

29

Etkinlik 15 Scratch ile Çarpma İşlemi

1 Kedi kuklamız ile kullanıcıdan iki sayı alalım. Aldığımız iki sayının çarpımını konuşma balonu 
içerisinde kedi kuklamıza söyletelim.

2 Oluşturduğumuz projeyi Scratch ile çarpma işlemi olarak kaydedip paylaşıma açalım.

Amaç: Kullanıcıdan alınan iki sayının değişkende tutularak işlem yapılması.
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Scratch'da kullanıcıdan aldığımız sayısal değerler ile matematiksel işlemler yapabiliriz.

Kullanıcıdan Aldığım Sayısal Değerlerle Matematiksel İşlemler Yapıyorum

Deneyelim

Kullanıcıdan aldığım sayısal değerleri kullanarak matematiksel işlemler yapıyorum

Yeni bir proje oluşturalım. Projemizde sayı1, sayı2 ve toplam olmak 
üzere üç adet değişken yaratalım.

1

Kullanıcıdan iki sayısal veri alıp sayı1 ve sayı2 değişkenlerine 
atayalım.

2

Şimdi de aşağıdaki gibi toplam değişkeninin değerini sayı1 ve sayı2 
değişkenlerinin toplamına eşitleyelim.

3

Son olarak toplam değişkenini ekrana yazdıralım ve projemizi 
çalıştıralım. Kedi kuklamız kullanıcıdan aldığı iki sayıyı toplayıp 
cevabı söyleyecek.

4

29

Etkinlik 15 Scratch ile Çarpma İşlemi

1 Kedi kuklamız ile kullanıcıdan iki sayı alalım. Aldığımız iki sayının çarpımını konuşma balonu 
içerisinde kedi kuklamıza söyletelim.

2 Oluşturduğumuz projeyi Scratch ile çarpma işlemi olarak kaydedip paylaşıma açalım.

Amaç: Kullanıcıdan alınan iki sayının değişkende tutularak işlem yapılması.
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Etkinlik 16 Hesap Makinesi Yapıyorum

1 Sahneye Chalkboard (Kara Tahta) dekorunu ve Avery kuklasını ekleyip kedi kuklamızı 
sahneden çıkartalım. Avery kuklamızın konumunu x: -180 ve y: -60 yapalım. sayı1, sayı2 
ve sonuç isminde üç adet değişken oluşturalım. Değişkenlerin sahne görünürlüğünü 
kapatalım.

2 Bir kukla seç menüsündeki çizim seçeneği ile aşağıdaki gibi + ve – şeklinde iki adet kukla 
oluşturalım. Şekildeki gibi kara tahtanın üzerine gelecek şekilde yerleştirelim.

3 +(topla) kuklasını, kukla tıklandığında topla haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
topla haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla topla haberini sal Bu kukla tıklandığında Bitir

4 -(çıkar) kuklasını, kukla tıklandığında çıkar haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
çıkar haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla

çıkar haberini sal 

Bu kukla tıklandığında

Bitir

5 Avery kuklasını, başlat tıklandığında başla haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
başla haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla

başla haberini sal 

Bu kukla tıklandığında

Bitir

31

Amaç: Toplama ve çıkarma yapabilen bir hesap makinesi yapalım.

6 Avery kuklasını, başla haberini aldığında 2,5 saniye boyunca Merhaba! Haydi hesap 
yapalım! demesini sağlayalım. Ardından Yapmak istediğiniz işlemi seçin. demesini 
sağlayalım.

Başla

2,5 saniye boyunca 
 Merhaba! Haydi 
hesap yapalım! de

Başla haberi saldığında

Bitir

Yapmak istediğiniz 
işlemi seçin de
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Etkinlik 16 Hesap Makinesi Yapıyorum

1 Sahneye Chalkboard (Kara Tahta) dekorunu ve Avery kuklasını ekleyip kedi kuklamızı 
sahneden çıkartalım. Avery kuklamızın konumunu x: -180 ve y: -60 yapalım. sayı1, sayı2 
ve sonuç isminde üç adet değişken oluşturalım. Değişkenlerin sahne görünürlüğünü 
kapatalım.

2 Bir kukla seç menüsündeki çizim seçeneği ile aşağıdaki gibi + ve – şeklinde iki adet kukla 
oluşturalım. Şekildeki gibi kara tahtanın üzerine gelecek şekilde yerleştirelim.

3 +(topla) kuklasını, kukla tıklandığında topla haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
topla haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla topla haberini sal Bu kukla tıklandığında Bitir

4 -(çıkar) kuklasını, kukla tıklandığında çıkar haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
çıkar haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla

çıkar haberini sal 

Bu kukla tıklandığında

Bitir

5 Avery kuklasını, başlat tıklandığında başla haberini salmasını sağlayalım. Bu işlem için 
başla haberini oluşturmanız gerekecek.

Başla

başla haberini sal 

Bu kukla tıklandığında

Bitir
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Amaç: Toplama ve çıkarma yapabilen bir hesap makinesi yapalım.

6 Avery kuklasını, başla haberini aldığında 2,5 saniye boyunca Merhaba! Haydi hesap 
yapalım! demesini sağlayalım. Ardından Yapmak istediğiniz işlemi seçin. demesini 
sağlayalım.

Başla

2,5 saniye boyunca 
 Merhaba! Haydi 
hesap yapalım! de

Başla haberi saldığında

Bitir

Yapmak istediğiniz 
işlemi seçin de
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Başla

topla haberini aldığımda

1 sn bekle

1. sayıyı girin: diye sor ve bekle

sayı1 değişkeninin değerini 
kullanıcının verdiği cevap yap

sayı2 değişkeninin değerini 
kullanıcının verdiği cevap yap

sonuç değişkeninin değerini 
sayı1 + sayı2 yapın 

2 sn boyunca Cevap: de

sonuç değişkeninin değerini 
konuşma balonu içinde söyle

Bitir

2. sayıyı girin: diye sor ve bekle

başla haberini sal

8 Avery kuklasını, çıkar haberini aldığında Adım 7'de uyguladığınız akış şemasına göre 
çıkarma işlemi yapmasını sağlayın.

9 Oluşturduğumuz projeyi Hesap makinesi yapıyorum olarak kaydedip paylaşıma açalım.

7 Avery kuklasını, topla haberini aldığında kullanıcıdan iki sayı almasını ve sayıları toplayıp 
cevabı söylemesini sağlayalım. Avery kuklası kod bloklarının sonunda başla haberini 
salacak.



BÖLÜM 2
Donanım ve Yazılım



Bölüm 2 Donanım ve Yazılım

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

Amacı için bilgisayar donanımlarını seçer.

Amacı yönünde yazılımlarını seçer.

Bilgisayarların neler için kullanılabileceğini açıklar.

Bilgisayarda kapasite birimlerini hesaplar.

Bilgisayar alabilmek için araştırma yapar.

Tarayıcı kullanır ve arama motorunda anahtar sözcüklere karar verir.

1

2

3

4

5

6

T

T

T

Y

Y

Y
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Bilgisayar

Donanım Yazılım

İç
Donanım

Dış
Donanım

İşletim
Sistemi

Uygulama
Yazılımaları

Maceranın Yeni Adı

Kodlama

 Hasan 7'nci sınıf öğrencisi oldu. 
6'ncı sınıfta öğrenmeye başladığı 
programlamaya bayılmıştı. Yaz tatilinde 
ailesinden izin aldı ve kitap satan bir 
dükkanda çalıştı. Bir bilgisayar almak için 
gereken parayı biriktirdi.

 Babası, Hasan'ı o sabah 
erkenden uyandırdı. Köyde daha 
horozlar bile ötmemişti.

 -“Hadi bakalım, bugün 
bilgisayarını almaya gideceğiz.” dedi.

 Hasan sevinçle yataktan fırladı. 
Hayatında daha önce hiç bu kadar hızlı 
giyinmemişti. Koşarak aşağıya inerken 
bir an durakladı, az kalsın dişlerini 
fırçalamayı unutuyordu.

 Babasıyla evden hızlıca çıktılar. Kahvaltı bile yapmamışlardı. Lefkoşa'ya giderken, nasıl 
olsa atıştıracak bir şeyler bulurlar diye düşünmüşlerdi. Ama göz açıp kapayıncaya kadar 
Lefkoşa'ya varmışlar, "bilgisayar donanımı ve sarf malzemeleri" satan bir mağazanın önünde 
durmuşlardı.

Okuma

Etkinligi-

Ama o da ne? Açık değil! Hasan, 
mağazanın açılış saatini öğrenmek için 
babasının telefonunda ilk önce tarayıcı 
uygulamasını açmış sonra arama motoruyla 
internette arama yaparak saatleri kontrol 
etmişti. Açılışa yarım saatleri vardı. Eh, bu 
da bir pilavuna yemek için iyi bir fırsattı! En 
yakın fırının nerede olduğunu telefondaki bir 
harita uygulamasından kontrol ettiler.

Teknoloji Market



Bölüm 2 Donanım ve Yazılım

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

Amacı için bilgisayar donanımlarını seçer.

Amacı yönünde yazılımlarını seçer.

Bilgisayarların neler için kullanılabileceğini açıklar.

Bilgisayarda kapasite birimlerini hesaplar.

Bilgisayar alabilmek için araştırma yapar.

Tarayıcı kullanır ve arama motorunda anahtar sözcüklere karar verir.
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 Kahvaltıdan sonra dükkandan içeri 
girdiklerinde Hasanın kalbi daha hızlı 
atıyordu. Şimdi seçmeliydi. Ama nasıl? 
Satıcı, biraz sohbet ettikten sonra onlara 
bu bilgisayarı ne amaçla kullanacaklarını 
sordu. 
 -Oyun için mi, iş için mi, sadece 
internette dolaşmak için mi? 
Hasan hemen atıldı.
 -Ben kodlama yapacağım. 
Ödevlerimi bilgisayarda yapacağım ve 
çıktısını alacağım. Sonra internetten robot 
programlama hakkında da araştırma 
yapacağım.
Satıcı gülümsedi.
 -Peki o zaman sana oyun 
bilgisayarı gibi güçlü bir bilgisayar lazım. 
Masaüstü mü istersin, dizüstü mü yoksa 
tablet bilgisayar mı?
Hasan bunun kararını zaten vermişti.
 -Masaüstü. Çünkü her yere 
taşımama ihtiyaç yok. Üstelik maliyeti 
düşük olur. Biriktirdiğim paraya göre tercih 
yapmalıyım.

 Tabi Hasan arada babasının, satıcıya göz kırpmasını tam fark edemedi. Babası fiyat 
farkı olursa kendi tamamlayacaktı. Satıcı önündeki not defterine not alarak anlatmaya başladı:
 -Şimdi anlaşıldı. Sana merkezi işlemcisi hızlı bir bilgisayar verelim. 
Sonra bellek için de ortalamadan daha yüksek bir miktar daha iyi olur. Sabit diskini de ucuz 
ama iyi bir şey verelim.
Hasan sevinçten havalara uçuyordu. Yerinde duramıyordu.
 -Abi, ekranım şunlardan olsun.
 Diyerek dükkan vitrinindeki kocaman bir ekranı gösterdi.
 -Klavyem Q klavye olsun, okuldakiler öyle, fare de kablosuz olsun lütfen.
 Satıcı, Hasan'ın babasına dönerek, yazıcının da bu aralar kampanyada hediye olarak 
verildiğini söyledi. Hasan daha da çok sevindi. Hemen ekledi:
 -Baba, o zaman bir de mikrofonlu kulaklık alabilir miyim? Bilgisayarımda biraz da oyun 
oynamak istediğim için bir kulaklığa bir de mikrofona ihtiyacım var.
 Babası Hasan'a kayıtsız güveniyordu. Çünkü Hasan her zaman önce dersini bitirir, 
evdeki işlerini yapar sonra da eğlenceye ve dinlenmeye zaman ayırırdı. Babasını hiç 
yanıltmamıştı. Babası kafasını sallayarak onayladı ve gülümsedi.
 Satıcı sordu:
 -Peki üzerine ne yükleyelim? Bu bilgisayarın bir işletim sistemine ihtiyacı var. Virüs 
koruma için yazılımlar yüklenmeli. Bir belge hazırlamak için kelime işlemci yazılımına, sunum 
yapabilmek için farkı bir yazılıma ihtiyaç var. Bunları da yükleyelim mi?
 Hasan Cevapladı:
 -Sadece işletim sistemi lisansı için param yeter. Diğerlerini açık kaynak kodlu ya da 
bedava lisans yazılımlardan kendim yüklemek istiyorum.
Hasan'ın bu cevabını satıcı, biraz da şaşırarak karşıladı. “Vaaay! Bu çocuk zehir gibi, bu 
günlerde okulda neler öğretiyorlar böyle.” diye geçirdi içinden. Bundan sonrası artık hesap 
çıkarmaydı. Satıcı:
 -Teknisyenlerimize şimdi  istenilen donanım özelliklerini ve işletim sistemini bildiriyorum. 
Bilgisayarınızı yarın gelip alabilirsiniz.
 Hasan parasını, ödemeyi tamalaması için babasına teslim etti ve dükkanda gezinmeye, 
vitrindeki farklı parçaları incelemeye başladı. Sonra da heyecan içerisinde eve gittiler. Odasına 
gitti, bahçeye çıktı. Heyecanla  yarını beklemeye başladı. Kesinlikle o gece uyuyamayacaktı. 
Scratch’da yapacağı programlarla robot bile programlayabilecekti. Bu belki de oyun 
programlamaktan bile daha zevkli olabilirdi. Onun bilgisayarla yapabilecekleri sadece hayal 
gücü ile sınırlıydı!
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DONANIM

Donanım bilgisayarın gözle görünen dokunabildiğimiz tüm parçalarına verilen genel isimdir.

İç donanım: Bilgisayar kasasının içinde bulunan donanımlardır. Örneğin ekran 
kartı, sabit disk. 

Dış donanım: Bilgisayar kasası dışında bulunan donanımlardır. Örneğin yazıcı, 
klavye.

1.

2.

YAZILIM

Bilgisayara bakıldığında sadece parçaları görülmesine rağmen aslında işi arka planda yapan 
ve yönlendiren gözle görülemeyen komutlar/kodlar vardır. Bunlara yazılım denir. Donanımı 
kullanmak için gerekli yazılımlar, bilgisayarla nasıl çalışacağını söylerler.

İşletim Sistemi Yazılımları: Bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasındaki iletişimi 
sağlayan arayüz yazılımıdır. Örneğin; Windows, IOS, Linux, Android.

Uygulama Yazılımları: Bilgisayarda kullanılan her türlü programa yazılım denir. 
Örneğin; Paint, Word, Oynadığımız tüm oyunlar, scratch, Instagram, Playstoredaki 
uygulamalar, Virüs koruma programlar, Robotların hareketlerini sağlayan 
programlar, Drone'ları uçuran programlar, IHAların yollarını bulması yazılımla 
mümkün olur.

1.

2.

Masaüstü bilgisayarın çalıştırılıp 
kullanılabilmesi için olmazsa olmaz 
dediğimiz dört ana parçası vardır.

1. Kasa (Sistem Birimi)

Ekran (Monitör)

Klavye

Fare (Mouse)

2.

3.

4.

Bilgisayarın temel sistem bileşenlerini bir araya toplayan ve tüm çevre 
birimlerinin üzerine takıldığı en önemli birimdir. Çevre birimlerini kasaya 
arkasında bulunan portlar aracılığıyla bağlarız.  Kasanın içerisine ise sabit 
disk, anakart, işlemci, ram, rom, ses kartı ekran kartı, modem gibi 
parçalar bulunur.

KASA

Bilgisayar ile görsel iletişimimizi sağlayan temel öğedir. CRT, 
LCD, LED gibi olmak üzere değişik ekran çeşitleri vardır. 
Ekranlar köşegen  uzunluklarına göre de farklı boyutlara sahiptir. 
Örneğin 14 inç (14”), 15”, 21”.

EKRAN

Bilgisayara verileri ve komutları girmemize yarayan temel giriş 
birimidir. Değişik tuş seçenekleri bulunur. F-Klavye, Q-Klavye.

KLAVYE

Ekrandaki öğeleri seçmemizi ve hareket ettirmemizi sağlayan 
avuç yapısına uygun bir giriş donanım birimidir. Fare, imleç (   ) 
adı verilen simgeyi kontrol eder. Hareket ettirildiğinde imleç, fare 
ile aynı yönde hareket eder.

FARE
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Bilgisayarda tüm parçaların direk veya dolaylı olarak üzerine 
bağlandığı parçadır. Tüm birimlerin kendi  aralarında iletişim 
kurmasını ve uyumlu çalışmasını sağlar.

ANAKART

40

İşlemci için bilgisayarın beynidir diyebiliriz. Adından anlaşıldığı 
gibi bilgisayardaki işlemleri gerçekleştiren ve gerekli yerlere 
gönderen elemandır. Konuyu basitçe anlatmak gerekirse 
bilgisayar üzerinden yaptığımız her şey işlemciye muhakkak 
uğrar.

İŞLEMCİ

RAM, "Rastgele Erişimli Bellek". Bilgisayar çalıştığı sürece 
kullandığı ve işlediği bütün verileri RAM'de tutar. Bu nedenle 
RAM yerine "Ana Bellek" terimi de kullanılır.

RAM

Bilgisayardaki sesleri hoparlör tarafında kullanabilecek hale 
getirir. Mikrofondan gelen sesleri de işlemcin anlayacağı hale 
getirir.

SES KARTI

Bilgisayardaki görüntüleri ekran tarafından kullanabilecek hale 
getirir. Ekranla anakartın bağlantısını sağlar. Daha iyi oyun, 
daha iyi animasyon için daha güçlü ekran kartları seçilmelidir.

EKRAN KARTI

Bilgisayarın telefon hattını veya başka ortamları kullanarak 
birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan cihazdır. Modemlerin 
kasanın içinde bulunan türüne “dahili”, dışında bulunan türüne 
ise “harici” modem denir.

MODEM

Bilgisayarların kablolu veya kablosuz yerel ağlara bağlanmasını 
sağlayan kartlardır.

AĞ KARTI

İç Donanımlar

41

Yukarıda bir bilgisayar kasasının
iç donanım birimlerine yer
verilmiştir. İşaret edilmiş
iç donanım birimlerinin adını
biliyor musunuz?
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Dış Donanımlar

Bilgisayara ses aktarmak için kullanılan cihazdır.

MİKROFON

Bilgisayara hareketli veya durgun görüntüler aktarmaya yarayan 
cihazdır. Özellikle internet üzerinden yapılan görüntülü sohbetler 
nedeniyle kullanılmaktadır.

WEB KAMERASI

Bilgisayardaki seslerin dışarıya aktarılmasına yarayan cihazdır.

HOPARLÖR

Bilgisayarda bulunan bilgileri kağıda aktarmaya yarayan 
parçadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılar… 
gibi değişik yazıcı türleri vardır.
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Bilgisayardaki sesleri başkası duymadan kullanıcının 
dinleyebilmesini sağlayan bir hoparlör çeşididir. 

KULAKLIK

Bilgisayar ortamındaki bilgileri kâğıt üzerine aktaran parçadır.

TARAYICI

Bilgisayardaki görüntüleri beyaz bir perdeye veya duvara 
yansıtan cihazdır.

PROJEKSİYON

Yürüdüğümüz yolun ne kadar uzak olduğunu ölçtüğümüz birim "metre" dir.

Bilgisayarda sakladığımız bilginin uzunluğunu ölçtüğümüz birim "byte" dır. (Bayt)

1 Kilometre

Peki ya internet ne kadar hızlı?

Arabanın hızını kilometre saatte diye ölçeriz. Bilgi aktarım hızını bit saniyede diye ölçeriz.

0 1 0 1 0 0 1 0
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Byte
8 bits = 1 byte 

Bunları biliyor muydunuz?
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1 Kilobyte 1.024 Byte
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Kapasite Sembol Değer
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1 gigabyte
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KB
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GB
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=

=

=

=
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1024 MB

1024 GB
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DEPOLAMA BİRİMLERİ

Kasa içerisinde bulunan bilgilerimizi kalıcı olarak sakladığımız parçadır. 
Sabit disklerin kapasiteleri farklı olabilir. 512 GB,1 TB, 2 TB. Sabit 
Disklerin kapasiteleri gibi fiziksel boyutları da değişebilir, çalışma 
prensipleri de. Örnek olarak SSD diskler, SATA'lardan daha hızlı veri 
yazma ve okuma hızına sahiptir.

SABİT DİSK

Bilgisayarımızda kullandığımız Sabit disk (harddisk) gibi bilgisayar kasası 
dışında usb belleği gibi kullanabildiğimiz depolama alanlarına "harici, 
taşınabilir, external" disk denir. 

TAŞINABİLİR SABİT DİSK

İçerisinde ses, resim, program, film, ansiklopedi, oyun gibi fazla yer 
tutan taşınabilir bilgilerin kaydedildiği optik kayıt ortamlarıdır. Gelişmiş 
farklı türleri de vardır. Örneğin DVD'ler Cdlerden 7 kat daha fazla bilgi 
tutabilir (4700MB). BlueRay DVD'ler 25GB veri depolayabilir. Çift 
katmanlı olanları 50GB veri depolayabilir.

CD - DVD

USB porta takılan ve taşınabilen bir kayıt birimidir. Günümüzde hızlı bir 
şekilde yaygınlaşmaya başlayan bu cihazın 32 mb. ya da 1024 mb.  
gibi bir çok değişik kapasiteleri mevcuttur.

USB BELLEK

Cep telefonları, akıllı telefonlar, dijital fotoğraf  makineleri gibi elde 
taşınabilen dijital cihazlar da   yaygın olarak kullanılan depolama 
birimidir.

HAFIZA KARTLARI    

Bilgisayarda kullandığımız

pek çok uygulama 

yazılımında “kaydet (save)”

düğmesindeki simgenin ne 

olduğunu biliyor musunuz?

Benim işim program yazmak. 
Ve programlama yaparken, 
çalışırken müzik dinlemeye 
bayılırım. Bir klasörümde 500 
tane şarkı var, her biri 4MB 
büyüklüğünde. En sevdiğim 
şarkılar bunlar. Bilgisayarımın 
sorunları var ve servise 
gitmesi gerekiyor. Bu şarkıları 
kaybetmek istemiyorum.

Etkinlikler

Hesaplayalım

1. Acaba kaç tane 700MB kapasiteli CD kullanabilirim?

2. Acaba bunları DVDye yazsam (4.7GB) hepsini 1 DVD de tutabilir miyim?

3. Acaba sadece elimdeki 2GB'lık USB Flash Hafıza ünitesinene mi 
kaydetsem?

Bir tiyatro 

oynamaya

ne dersiniz?

Bir iş adamısınız. Ne iş yapıyorsunuz? İşiniz için, 
çalışanlarınız kullansın diye ne tür bilgisayarlar 
alırsınız? Her çalışan için ayrı bir bilgisayar 
yapılandırması mı gerekir?
Örneğin: Benim bir reklamcılık şirketim var. Bu 
şirkette 5 tasarımcı, 2 muhasebeci ve bir sekreter 
çalışıyor. Tasarımcılara bilgisayar alırken büyük 
ekranlar almak istiyorum. Ayrıca işlemcileri ve ekran 
kartları da üst seviye olmalı. Biraz da fazla RAM göz 
çıkarmaz. Muhasebecilerin ve sekreterin çok güçlü 
bir bilgisayara ihtiyacı yoktur bu nedenle en uygun 
işlemci, ekran kartı ve ram ile çalışabilir. Sekreterin 
yanına da bir ağ yazıcısı koymak da akıllıca olabilir.

Bir okul müdürüsünüz. Okulunuza nasıl bilgisayarlar 
ve tür donanımlar alırsınız? Öğrencileriniz için, 
öğretmenler için? Yazıcı alır mısınız?

Polis müdürüsünüz. Trafik polisleriniz görevlerini 
yaparken bilgileri kontrol etmek istiyor. Trafik 
kontrolü yaparken araçların ve insanların güncel 
bilgisine en rahat şekilde nasıl ulaşır?

1.

2.

3.

Tiyatro Oynayalım



4544

DEPOLAMA BİRİMLERİ

Kasa içerisinde bulunan bilgilerimizi kalıcı olarak sakladığımız parçadır. 
Sabit disklerin kapasiteleri farklı olabilir. 512 GB,1 TB, 2 TB. Sabit 
Disklerin kapasiteleri gibi fiziksel boyutları da değişebilir, çalışma 
prensipleri de. Örnek olarak SSD diskler, SATA'lardan daha hızlı veri 
yazma ve okuma hızına sahiptir.

SABİT DİSK

Bilgisayarımızda kullandığımız Sabit disk (harddisk) gibi bilgisayar kasası 
dışında usb belleği gibi kullanabildiğimiz depolama alanlarına "harici, 
taşınabilir, external" disk denir. 

TAŞINABİLİR SABİT DİSK

İçerisinde ses, resim, program, film, ansiklopedi, oyun gibi fazla yer 
tutan taşınabilir bilgilerin kaydedildiği optik kayıt ortamlarıdır. Gelişmiş 
farklı türleri de vardır. Örneğin DVD'ler Cdlerden 7 kat daha fazla bilgi 
tutabilir (4700MB). BlueRay DVD'ler 25GB veri depolayabilir. Çift 
katmanlı olanları 50GB veri depolayabilir.

CD - DVD

USB porta takılan ve taşınabilen bir kayıt birimidir. Günümüzde hızlı bir 
şekilde yaygınlaşmaya başlayan bu cihazın 32 mb. ya da 1024 mb.  
gibi bir çok değişik kapasiteleri mevcuttur.

USB BELLEK

Cep telefonları, akıllı telefonlar, dijital fotoğraf  makineleri gibi elde 
taşınabilen dijital cihazlar da   yaygın olarak kullanılan depolama 
birimidir.

HAFIZA KARTLARI    

Bilgisayarda kullandığımız

pek çok uygulama 

yazılımında “kaydet (save)”

düğmesindeki simgenin ne 

olduğunu biliyor musunuz?

Benim işim program yazmak. 
Ve programlama yaparken, 
çalışırken müzik dinlemeye 
bayılırım. Bir klasörümde 500 
tane şarkı var, her biri 4MB 
büyüklüğünde. En sevdiğim 
şarkılar bunlar. Bilgisayarımın 
sorunları var ve servise 
gitmesi gerekiyor. Bu şarkıları 
kaybetmek istemiyorum.

Etkinlikler

Hesaplayalım

1. Acaba kaç tane 700MB kapasiteli CD kullanabilirim?

2. Acaba bunları DVDye yazsam (4.7GB) hepsini 1 DVD de tutabilir miyim?

3. Acaba sadece elimdeki 2GB'lık USB Flash Hafıza ünitesinene mi 
kaydetsem?

Bir tiyatro 

oynamaya

ne dersiniz?

Bir iş adamısınız. Ne iş yapıyorsunuz? İşiniz için, 
çalışanlarınız kullansın diye ne tür bilgisayarlar 
alırsınız? Her çalışan için ayrı bir bilgisayar 
yapılandırması mı gerekir?
Örneğin: Benim bir reklamcılık şirketim var. Bu 
şirkette 5 tasarımcı, 2 muhasebeci ve bir sekreter 
çalışıyor. Tasarımcılara bilgisayar alırken büyük 
ekranlar almak istiyorum. Ayrıca işlemcileri ve ekran 
kartları da üst seviye olmalı. Biraz da fazla RAM göz 
çıkarmaz. Muhasebecilerin ve sekreterin çok güçlü 
bir bilgisayara ihtiyacı yoktur bu nedenle en uygun 
işlemci, ekran kartı ve ram ile çalışabilir. Sekreterin 
yanına da bir ağ yazıcısı koymak da akıllıca olabilir.

Bir okul müdürüsünüz. Okulunuza nasıl bilgisayarlar 
ve tür donanımlar alırsınız? Öğrencileriniz için, 
öğretmenler için? Yazıcı alır mısınız?

Polis müdürüsünüz. Trafik polisleriniz görevlerini 
yaparken bilgileri kontrol etmek istiyor. Trafik 
kontrolü yaparken araçların ve insanların güncel 
bilgisine en rahat şekilde nasıl ulaşır?

1.

2.

3.

Tiyatro Oynayalım



46

Şimdi araştırma

zamanı!

Bugünlerde merkezi işlemcilerin(cpu) modelleri nedir? Modelleri ifade eden rakamlar 
hangi özellikleri  ifade etmektedir? Kaça mal oluyor? Hızları nasıl ölçülüyor? 
Araştıralım.

Programlama yapmak ne kadar bellek (ram) gerektiriyor? Oyun oynamak ne kadar 
bellek gerektirir? İnternette dolaşmak ne kadar bellek gerektirir?

Bu günlerde  Hasan'ın aldığı gibi bir masaüstü bilgisayar almak kaça mal oluyor? 
Araştıralım, karşılaştıralım.

Aynı özellikleri taşıyan dizüstü bilgisayar mı daha ucuzdur yoksa masaüstü bilgisayar 
mı? Karşılaştıralım.

En pahalı masaüstü kişisel bilgisayarın ne tür özellikleri vardır? Masaüstü kişisel 
bilgisayarın hangi özellikleri fiyatını artırmaktadır?

1.

2.

3.

4.

5.

Araştıralım



BÖLÜM 3
Bilgi Güvenliği
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Bölüm 3 Bilgi Güvenliği

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"-
Temel / Yararlı

Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Kişisel bilgisayar güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

Zararlı yazılım türlerini ayırt eder.

Zararlı yazılımlardan nasıl korunacağını analiz eder.

1

2

3

T

T

T
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BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK 
KOLAY!
Teknolojinin sürekli 
gelişmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojisi araçlarının hızla 
yayılmasıyla, çağımızda 
bilgiye ulaşmak oldukça 
kolay hale gelmiştir.
Evde, parkta, okulda, 
yolculukta… Artık 
dilediğimiz an istediğimiz 
bilgiye rahatça 
ulaşabiliyoruz.

BİLGİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgiye ulaşmak kolay fakat kişilerin, şirketlerin, kuruluşların ulaşılmasını istemediği bilgileri 
de vardır. 
İşte bu noktada bilginin gizliliği ve güvenliğinin önemi ortaya çıkıyor.

Bilginin Gizliliği

Günlük tutuyor musunuz?

Günlüğünüze yazdıklarınızı herkesin okumasını ister misiniz?

Günlüğünüz içerisindeki yazıların gizli kalmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Kişisel Bilgisayar Güvenliği

Günlüğümüzde olduğu gibi bilgisayarımızda da 
özel bilgilerimiz olabilir. 
Örneğin, fotoğraflarımızı, videolarımızı herkesle 
paylaşmak istemeyebiliriz.
Bilgisayarımıza şifre (parola) koyarak 
çevremizdeki kişilerin bilgilerimize ulaşmasını 
kolaylıkla engelleyebiliriz. 
Peki, bilgilerimizi internet üzerindeki milyonlarca 
kişiden nasıl koruyacağız?

Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolaylaşmış olması güvenlik bakımından daha dikkatli olmamızı 
gerektiriyor. Güvenliğin 3 temel öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zafiyeti 
oluşur. 

BÜ
TÜ

N
LÜ

K

ERİŞİLEBİLİRLİK

GİZLİLİK
Gizlilik: 
Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.

Bütünlük: Bilginin yetkisiz 
kişiler tarafından 
değiştirilmemesidir.

Erişilebilirlik: 
Bilginin ilgili ya da 
yetkili kişilerce 
ulaşılabilir ve 
kullanılabilir 
durumda olmasıdır.



47

Bölüm 3 Bilgi Güvenliği

�"Kendimi Degerlendiriyorum�"-
Temel / Yararlı

Biliyor muyum?
Uygulayabildim mi?

Kişisel bilgisayar güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar.

Zararlı yazılım türlerini ayırt eder.

Zararlı yazılımlardan nasıl korunacağını analiz eder.

1

2

3

T

T

T

48

BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK 
KOLAY!
Teknolojinin sürekli 
gelişmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojisi araçlarının hızla 
yayılmasıyla, çağımızda 
bilgiye ulaşmak oldukça 
kolay hale gelmiştir.
Evde, parkta, okulda, 
yolculukta… Artık 
dilediğimiz an istediğimiz 
bilgiye rahatça 
ulaşabiliyoruz.

BİLGİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgiye ulaşmak kolay fakat kişilerin, şirketlerin, kuruluşların ulaşılmasını istemediği bilgileri 
de vardır. 
İşte bu noktada bilginin gizliliği ve güvenliğinin önemi ortaya çıkıyor.

Bilginin Gizliliği

Günlük tutuyor musunuz?

Günlüğünüze yazdıklarınızı herkesin okumasını ister misiniz?

Günlüğünüz içerisindeki yazıların gizli kalmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Kişisel Bilgisayar Güvenliği

Günlüğümüzde olduğu gibi bilgisayarımızda da 
özel bilgilerimiz olabilir. 
Örneğin, fotoğraflarımızı, videolarımızı herkesle 
paylaşmak istemeyebiliriz.
Bilgisayarımıza şifre (parola) koyarak 
çevremizdeki kişilerin bilgilerimize ulaşmasını 
kolaylıkla engelleyebiliriz. 
Peki, bilgilerimizi internet üzerindeki milyonlarca 
kişiden nasıl koruyacağız?

Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolaylaşmış olması güvenlik bakımından daha dikkatli olmamızı 
gerektiriyor. Güvenliğin 3 temel öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zafiyeti 
oluşur. 

BÜ
TÜ

N
LÜ

K

ERİŞİLEBİLİRLİK

GİZLİLİK
Gizlilik: 
Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.

Bütünlük: Bilginin yetkisiz 
kişiler tarafından 
değiştirilmemesidir.

Erişilebilirlik: 
Bilginin ilgili ya da 
yetkili kişilerce 
ulaşılabilir ve 
kullanılabilir 
durumda olmasıdır.



49 50

Bilgi Gizliliği ve Güvenliği

Bilgisayarımızda özel bilgilerimiz olabilir.
Özel bilgilerimizi herkesle paylaşmak istemeyebiliriz. Bilgisayarımıza şifre koyarak 
çevremizdeki kişilerin bilgilerimize ulaşmasını kolaylıkla engelleyebiliriz.
Bilgisayarımızı ve bilgilerimizi nasıl koruyacağımızı öğrenmeden önce düşmanlarımızı 
tanıyalım:

Zararlı Yazılımlar

Kötü niyetli bilgisayar kullanıcıları tarafından bilgisayarımıza, sistemimize ve bilgilerimize zarar 
vermek, onları ele geçirmek amacıyla hazırlanmış yazılımlardır.

Bilgilerimiz çok değerlidir. Bu yüzden 
peşinde birçok düşman bulunabilir. Bunların 
en bilindiklerine göz atalım:
Virüsler
Casus Yazılımlar
Solucanlar
Truva Atları
Reklam Yazılımları

Zararlı Yazılım Türleri

Bilgisayarınıza girip, dosya ve programlarınıza zarar verir. Bilgisayarınızdaki bilgileri 
bozabilir, hatta silebilir. Diğer zararlı yazılımlardan çok daha tehlikelidir, çünkü doğrudan 
dosyalarınıza zarar verirler.

VİRÜSLER

Truva Atı
Truva atı bir virüs değildir. Gerçek bir uygulama gibi gözüken zararlı bir 
program türüdür.

Solucan (Worm)
Yerel sürücüde ya da ağda kendini tekrar tekrar kopyalayan bir 
programdır. Sürekli kopyalama yaparak sistemi meşgul eder ve 
bilgisayar hızını etkiler.

Reklam Yazılımı (Adware)
Herhangi bir program çalışırken reklam açan yazılımdır. İnternette 
gezerken otomatik olarak bilgisayarınıza inebilir.

Casus Yazılımlar (Spyware)
Kullanıcının izni dışında bilgisayara yüklenen ve kullanıcı/bilgisayar 
hakkında bilgi toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen 
yazılımdır.

x

reklam
x

Bedava almak 
için hemen tıkla!

Zararlı Yazılımlardan Korunma

Bilgisayarınıza güçlü bir güvenlik yazılımı yükleyin. Bu güvenlik yazılımının güncel ve 
çalışıyor olduğundan emin olun.

Bilmediğiniz programları bilgisayarınıza yüklemeyin, çalıştırmayın.

Kimden geldiğini bilmediğiniz e-postaları açmayın.

Kullandığınız işletim sistemine ait güncelleştirmeleri ihmal etmeyin.

Ödül, hediye vs. kazandığınızı belirten reklamlara aldanmayın, tıklamayın.

Çok kişi tarafından kullanılan bir bilgisayara USB bellek, hafıza kartı vs. takmayın.

Bilgilerinizin düzenli olarak yedeğini alın.

Belirli aralıklarla bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı tarattırın.

Bilmediğiniz, güvenmediğiniz internet sitelerine girmeyin.

GÜVENLİK YAZILIMLARI

Kötü amaçlı yazılımlara karşı bilgisayarımızın güvenliğini sağlayan yazılımlardır. En çok 
kullanılan güvenlik yazılımı türleri şunlardır:

ANTİVİRÜS
Antivirüs yazılımı bilgisayarımıza virüs, Truva atı, solucan gibi kötü 
amaçlı yazılımların girmesini engeller. Ayrıca, bu yazılımları tespit edip 
temizleyebilir.

Antivirüs yazılımının tüm kötü yazılımları tanıyabilmesi için sürekli 
güncelleştirilmesi gerekir.

GÜVENLİK DUVARI (FIREWALL)
Güvenlik duvarı yazılımı, internet veya ağ üzerinden bilgisayarımıza 
erişimi denetler, yetkisiz kişilerin bilgilerimize ulaşmasını engeller.
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Bilgi Gizliliği ve Güvenliği
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x

reklam
x

Bedava almak 
için hemen tıkla!
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Bilgilerinizin kötü niyetli kişiler tarafından çalınmaması için neler yapıyorsunuz? Bu 
bölümdeki bilgileri dikkate alarak bundan sonra neleri değiştireceksiniz?

Dünya genelinde en çok kullanılan antivirüs yazılımları arasında bulunan Kaspersky'ın 
birden fazla ürünü bulunmaktadır. Bu ürünler arasındaki farkın ne olduğunu araştırınız.

Sürekli olarak internet üzerinden çevrim içi (online) oyun oynuyorsunuz. Bir gün yine 
oyun oynarken bilgisayarınızda aniden antivirüs programınız çalışmaya başladı ve sizi 
bazı zararlı dosyalardan koruduğunu bildirdi. Bunun nedeni ne olabilir?

Ahmet, çok yakın arkadaşı Ayşe'den USB bellek içerisinde birçok müzik dosyasını 
kendisine vermesini ister. Bu isteğini kabul eden Ayşe, Ahmet'in USB belleğini alarak 
istediği müzikleri USB belleğe yükleyerek ertesi gün geri verir. Sevinçle evine gidip 
bilgisayarını açan Ahmet kötü bir sürprizle karşılasır. USB belleğini bilgisayara 
taktığında belleğin içi dolu görünmesine karşın içerisine girdiğinde hiçbir dosyanın 
görünmediğini fark etmiştir. Sizce bu yaşananlar nasıl bir probleme örnektir?
Bu sorunu USB bellek içerisindekileri silmeden nasıl giderebilir? Sınıfta tartışınız.

?

Aşağıdaki 

soruları

birlikte 

cevaplayalım...
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Şimdi bir oyun oynamaya

ne dersiniz? Oyunumuzun

adı “ ”...Şifreleme Oyunu

Kişisel verilerinizin gündelik hayatta başınıza neler açabileceğini hiç düşündünüz mü?

VERİNİZİ ŞİFRELEMEK SİZİ KORUR!
Verilerimizi korumanın ve şifrelemenin ne kadar önemli olduğunu bir oyunla farkına varalım.

Bu oyun, dijital güvenliğiniz ve kişisel verilerinizin durumu hakkında yaptığınız günlük 
seçimlerle ilgilidir ve şifreleme rolü bu seçimlerde önemli bir yer tutmaktadır. Dijital güvenlik, 
hem teknolojilerin kullanım pratiklerinde kurumlarla uzlaşı süreci hem de kişisel verilerinizin 
güvenliği için kendinizi koruma ve zorlama sürecidir. Şu soruyu aklınızdan çıkarmayın: Neyi, 
kimden korumak istiyorsunuz? Unutmayın internet teknolojilerinde asla yüzde yüz güvenli 
olamazsınız, ancak “şifreleme” sayesinde dijital güvenlik riskleriniz bir hayli azalacaktır. 

Şifreleme nedir?
Şifreleme teknolojileri, verileri gizli tutmanıza yardımcı olan bir yöntemdir.

Şifrelemeyi kim kullanıyor?
Şifreleme herkes için önemlidir. Şifreleme, sadece finansal bilgilerimizi ve parolalarımızı değil, 
aynı zamanda cep telefonu konuşmalarımızı, internete bağlı cihazlarımızı ve dizüstü 
bilgisayarlarımızı da korumak için kullanılabilir. Şifreleme, iletişim ağımızın ve  şebekemizin 
temel altyapısını saldırganlardan ve kötülüğümüzü isteyen herkesten korur.
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Şifreleme nasıl çalışır?
Şifreleme, tüm veri trafiğimizi ve yazdıklarımı okunamayacak şekilde karıştırır. Artık 
günümüzde, dijital güvenliğimiz, cihazlarımız, web trafiğimiz ve mesajlarımız için 
şifrelemenin 'varsayılan' olması gerekmektedir. Telefon üreticilerinden e-posta 
sağlayıcılarına, bulut depolama hizmetlerine kadar birçok şirket şifrelemeyi kullanıyor. 
Hükümetlerin, şifreli iletişimleri zayıflatmaya veya kırmaya yönelik çabalarını sorgulamalıyız. 
Bir hükümetin her gün güvendiğimiz güvenlik araçlarını ve şifreleme sistemlerini bozup 
bozmadığını bilmeye de hakkımız olduğunu unutmayalım.
Haydi başlayalım!

Ayşe'yi, birbirinden farklı iki öyküde yönlendireceksiniz.

Ÿ Şifrelenmiş bir telefondaki verileriniz koruma altındadır.
Ÿ Transit şifreleme (HTTPS) ve Sanal Özel Ağ (VPN), ne tür bir cihaz kullanıyor olursanız 

olun, cihazınızda ziyaret ettiğiniz web site trafiğinizi korur.
Ÿ Uçtan uca şifrelenmiş mesajlar, sadece onları gönderen kişi ve gönderilen kişi tarafından 

okunabilir.

Oyunu Oyna

Bölüm 1: Şifreli Cihaz

Ayşe, kişisel verilerini rahatlıkla 
akrabası olan Selin ile paylaşabildiği bir 
ilişki içerisindedir. Ayşe ve Selin sık sık iş 
seyahati yapmakta ve arada sırada 
birbirlerini çok özledikleri için kendi 
aralarında samimi fotoğraflar 
paylaşmaktadırlar.

Sizce Ayşe fotoğrafları nasıl paylaşmalı? Aşağıdakilerden hangisi sizce doğrudur?
a) Mesaj yoluyla fotoğraflarını paylaşmalı
b) Fotoğrafları bulut tabanlı bir uygulamaya yüklemeli
c) Ayşe fotoğraflarını çektiğinde göndermemeli ve kendi telefonunda saklamalı

Bu  bir seçim. Birisi, Ayşe'nin kullandığı halka açık Wi-Fi (kablosuz bağlantı alanı) riskli
ağındaki trafiği izliyordu ve Ayşe'nin samimi fotoğraflarını elde etmeyi başardı. Tekrar 
deneyin.

A şıkkını seçmişsek; 

Bu  bir seçim. Birisi Ayşe'nin fotoğraflarını yüklerken kullandığı halka açık Wi-Fi riskli
ağındaki trafiği izliyordu ve Ayşe'nin fotoğraflarını yakalayabiliyordu. Bulut depolama şirketi 
de bir veri ihlâli yaşadı ve Ayşe'nin fotoğrafları da internete sızdı. Tekrar deneyin.

B şıkkını seçmişsek; 

Bu daha  bir seçim oldu. Şifrelenmiş mesajlaşma veya şifreli aktarım yapabileceğiniz güvenli
hizmetler kullanılmadığında, kişisel verilerinizin (bu durumda olduğu gibi fotoğraflar), 
internet üzerinden veya bir mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilmesi risklidir.

C şıkkını seçmişsek; 

O günden sonra, Ayşe'nin kullandığı, popüler olmasına rağmen güvenli olmayan 
mesajlaşma uygulamasına sahip olan şirket, büyük bir veri ihlali yaşadıklarını duyurdu. 
Şirketin müşterilerinin birçoğunun kişisel verileri, özel mesajlaşmaları ve fotoğrafları kamuya 
sızdırıldı. Fakat Ayşe, fotoğraflarını şifrelenmemiş bir uygulama üzerinden göndermediği için 
verileri güvende.

1
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Ayşe dizüstü bilgisayarını açmış 
bir kafede çalışmakta. Maalesef 
dün gece evine hırsız girmiş ve 
telefonu çalınmış. Ayşe'nin 
telefonu şifrelenmiş olduğundan, 
bazı meraklıların telefonuna girip 
o fotoğraflara erişme olasılığı 
düşük.

2

Artık Ayşe'nin yeni bir telefonu 
var. Fakat yeni telefonunda 
kimsenin numarası yok. Ayşe 
yatmaya hazırlanırken, Selin bir 
fotoğraf çekip kendisine 
göndermesini istiyor. Ayşe 
fotoğrafını çekip göndermeli 
mi?
a) Evet
b) Hayır

Bu  bir seçim. Ayşe'ye mesaj atan kişi, Selin'i taklit eden bir adamdı.riskli

A şıkkını seçmişsek; 

Bu daha  bir seçim oldu. Ayşe yeni telefonuna geçerken eski telefon rehberini güvenli
yedeklemediğinden elinde herhangi bir telefon numarası yoktu.  Bu yüzden mesajlaştığı 
kişinin Selin olduğundan emin değildi. Ayşe'ye mesaj atan kişinin, insanların telefonlarını ele 
geçirip onlara şantaj yapmaya çalışan bir kişi olduğu anlaşılıyor.

B şıkkını seçmişsek; 

Şifreleme bazı tehlikelerden koruyabilir, ancak bilinmediğiniz kişilerin kimliğini doğrulamak 
gibi güvenli çevrimiçi davranışlar da uygulamanız gerekir. Tekrar deneyin.

Birinci bölümü tamamladınız!

TEBRİKLER!
Bu hikâye sırasında şifrelemenin neyi, nasıl yaptığını veya 
neyi koruyabildiğini gözden geçirelim:

Ayşe, şifrelenmiş bir mesajlaşma uygulaması veya hizmeti 
kullanmadığı için, kişisel verilerini internet üzerinden 
paylaşmama konusunda çok dikkatliydi.

Ayşe'nin telefonu çalındı lakin cihazı şifrelenmişti, bu yüzden 
hırsız özel fotoğraflarına erişemedi.

Ayşe dikkatliydi ve fotoğraflarını bilmediği bir numarayla 
paylaşmadı.

1.

2.

3.

Bölüm 2: Şifreli Cihaz + Şifreli Hizmetler

Bu öyküde, Ayşe'nin hem şifreli bir telefonu var hem de internet trafiğini şifreleyen servisleri 
kullanıyor.

Bu, Ayşe'nin telefonunun çalınması veya kaybolması durumunda, telefonundaki verilerin 
indirilmesinin zor olacağı anlamına gelir.

Ayşe, aynı zamanda şifrelenmiş bir web hizmeti kullanıyor. Bu da web sitesine girerken, 
herhangi birisinin Ayşe'nin web site ziyaretinde ne yaptığını görememesi, web trafiğini 
izleyememesi anlamına geliyor.

Risk: Ancak Ayşe, şifreleme hizmeti veren bir mesajlaşma uygulaması 
kullanmıyor. Bu, mesajlaşırken aldığı-gönderdiği içeriklerin şifrelenmemesi ve 
meraklı ve kötü gözlerin bu mesajları okuyabileceği anlamına geliyor.

Risk: Ayşe'nin arkadaşlarının ve ailesinin kolayca tahmin edebileceği bir 
parolası var.
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Ayşe dizüstü bilgisayarını açmış 
bir kafede çalışmakta. Maalesef 
dün gece evine hırsız girmiş ve 
telefonu çalınmış. Ayşe'nin 
telefonu şifrelenmiş olduğundan, 
bazı meraklıların telefonuna girip 
o fotoğraflara erişme olasılığı 
düşük.

2
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fotoğrafını çekip göndermeli 
mi?
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b) Hayır
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A şıkkını seçmişsek; 
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1.

2.

3.
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Haydi başlayalım! 
Ayşe üniversitede istediği bölümü 
okuyacağı için çok heyecanlıdır. 
Kayıt işleminden sonra konaklama 
için aynı şehirde öğrenim gören 
bir kız arkadaşı ile ev kiralar.  
Ayşe, zaman içerisinde 
arkadaşının rahatsız edici 
davranışlarından ve sanal 
ortamda ki etik olmayan 
tutumlarından çok endişelidir. 

1

Ayşe, bu kötü durumdan kurtulmak ister ve ev arkadaşlığını da artık bitirme kararı verir. Ayşe, 
bu konuda tam olarak ne yapacağını bilmiyor ve sanal ortamda takip edilmeden yeni bir ev 
bulmak için  araştırma yapmak ister. Bunun için ne yapmalı?

a) Üniversitenin kütüphanesine  gidip, oranın internetini kullanmalı
b) Ev internetinden arama yapmalı 
c) Tavsiye almak için kardeşiyle yazışmalı

Bu  bir seçim oldu. Ayşe farkında değil ama ev arkadaşı modeminden (internet güvenli
yönlendirici) geçen tüm trafiği izliyordu. Kütüphanede arama yapmak daha güvenli oldu 
böylece.

A şıkkını seçmişsek; 

Bu  bir seçimdi. Ayşe'nin ev arkadaşı, modemden geçen tüm trafiği izleyebiliyor. riskli
Ayşe'nin ziyaret ettiği sitelerin trafiği şifreli olduğundan (HTTPS), o sitelerin içinde ne 
yaptığını ev arkadaşı anlayamadı. Ancak sitenin kendi şifrelemesi, o modem üzerinden 
hangi sitelere girdiğini gizleyemiyor. Bu yüzden, Ayşe'nin hangi siteleri ziyaret edip 
etmediğini ev arkadaşı görebilir ve bu site adresleri üzerinden sanal takipten nasıl 
kurtulabilir ile ilgili sitelere girdiğini anlayabilir.

B şıkkını seçmişsek; 

Bu  bir seçimdi. Ayşe farkında değil ancak ev arkadaşı modemden geçen tüm trafiği riskli
izliyor. Wi-Fi üzerinden yapılan mesajlaşma şifreli olmadığı için, bu mesajlarını arkadaşı 
okuyabilir ve Ayşe'nin kendisinden ayrılmak için planlar yaptığını ve destek arayışında 
olduğunu görebilirdi.

C şıkkını seçmişsek; 

2Ayşe, ev arkadaşına belli 
etmeden yeni bir ev bulur ve 
taşınır. Yeni evine yerleşen Ayşe, 
bir gün dışarı çıktığında eski ev 
arkadaşını evin çevresinde 
görünce şok olur. Hâlbuki 
kendisini korumak için bütün 
doğru adımları attığını 
düşünüyordu, bu yüzden eski ev 
arkadaşının  onu nerede 
bulacağını nasıl bildiğini 
anlamakta zorlanır. 

Ayşe şimdi kendini daha az 
güvende hissediyor. Güvenliği 
için derinden endişelenen Ayşe, 
bu konuda uzmanlardan görüş 
alır. Uzmanlar daha önce bu tür 
davranışları gördüklerini söylerler  
ve eski ev arkadaşının  
telefonundan takip eden bir 
casus yazılım yükleyip 
yüklemediğini anlamak için 
telefonunu analiz ettirmelerini 
tavsiye ederler.

Ayşe ne yapıyor?
a) Yeni telefon alıyor
b) Telefonunu kontrol ettiriyor
c) Telefonunu kullanmaya devam ediyor

Bu  bir seçim olabilirdi, ancak yine de bazı riskler var. Ayşe, yeni bir telefon almaya güvenli
karar verdi, ancak eski ev arkadaşının onun evi terk etmeden hemen önce gizlice 
telefonuna casus yazılım kurduğunu bilmiyor. Ayşe, yeni telefonunu aldığında kullandığı 
internet hizmeti eski telefonundaki tüm kayıtlı verileri ve uygulamaları yeni telefonuna 
transfer etti. Casus yazılım bu yüzden arka planda sessizce çalışmaya devam ediyor. Ayşe 
nereye taşınırsa taşınsın, eski ev arkadaşı onu takip edebilir ve tehdit etmeye devam edebilir. 
Tekrar deneyin.

A şıkkını seçmişsek; 

Sonunda Ayşe başka ev bulup taşınmayı düşünmeye başlar. Yakın arkadaşlarına durumu 
anlatmak istiyor fakat sürekli arkadaşı tarafından gözetlendiğini hisseder. Bu yüzden, Ayşe, 
özellikle arkadaşlarıyla kuracağı iletişim konusunda çok temkinli.
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Bu daha  bir seçimdi. Ayşe muhtemelen kontrol ettirene kadar telefonunu güvenli güvenli
değil. Uzmanlar onu, telefonunu analiz edebilecek bir servise yönlendiriyor. Telefonla ilgili 
rapor bir hafta sonra geldiğinde, telefonda casus yazılım olduğu ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, 
şifreleme özelliği, telefonunuza ve kullandığınız internet uygulamalarına kolay bir parola 
koyduğunuzda tahmin edilebiliyor ve kırılabiliyor.

B şıkkını seçmişsek; 

Bu  bir seçimdi. Ayşe telefonunu kullanmaya devam etmeye ve başka bir yere riskli
taşınmaya karar veriyor. Ancak, eski ev arkadaşı karşısına çıkıyor. Ayşe, numarasını 
değiştirip tekrar hareket ediyor, ama eski ev arkadaşı onu takip ve tehdit etmeye devam 
ediyor. Çözüm telefon numarasında değil. Tekrar deneyin.

C şıkkını seçmişsek; 

Ayşe telefonundaki parolanın nasıl tahmin 
edilebildiğini fark etti: Doğum Yılı!
Kullandığı tüm uygulamalardaki parolalarını 
değiştirmeye başladı.

İkinci bölümü de tamamladınız!
Harika iş çıkardınız!

Bu bölümde şifrelemenin Ayşe'yi nasıl koruduğunu gözden 
geçirelim:

Ayşe, şifreli mesajlaşma uygulaması kullanmadığından, 
planları ile ilgili yazışmaları telefonundan yapmadı.

Ayşe'nin evde ve kütüphanede yaptığı web aramaları 
kısmen şifreleme ile korunuyordu.

Ayşe'nin eski ev arkadaşı, telefonun şifresini kıramadı ama 
telefonuna fiziken erişti. Ancak Ayşe'nin telefonunu artık 
sadece şifreyle değil, aynı zamanda güçlü bir parolayla da 
korunuyor.

1.

2.

3.

Ayşe'nin eski ev arkadaşı, onun zayıf bir parola koyduğunu tahmin edebildiği için 
telefonuna girip casus yazılım yükleyebildi.

Bu oyunu dijital ortamda internet üzerinden oynayabilirsiniz.
Adresi: https://www.dijitalguvenlik.org/sifreleme-oyunu/
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Bölüm 4 Etik

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

Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.

Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde 
etik ilkelere uymanın önemini açıklar.

Bilgisayar laboratuvarında, İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanım 
süreçlerinde kurallara uygun davranılması gerektiğini vurgular

Çevrimiçi ortamda diğer kişilerin haklarının farkına varır. 

PowerPoint uygulama yazılımını kullanarak sunu hazırlar.
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ETİK NEDİR?

Doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt 
etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız 
şeyleri yapmaktır.

İNTERNET ETİĞİ

İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış 
ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği, 
gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin internet ortamında da 
gösterilmesidir.

Bu tanımlardan yola 

çıkarak, internet 

ortamındayken dikkat 

etmemiz gereken davranışlar 

nelerdir? Ayşe, Azra, Bora, 

Hasan ve Ali’yi dinleyelim...

?
?

İnternette gerçek dışı
paylaşımlar yapmayın
ve bunlara itibar
etmeyin.

Parasını 
ödemediğimiz 
yazılımları 
kullanmamalıyız.

AYSE.

azra

bora

İnterneti insanlara 
zarar vermek için 
kullanmamalıyız.

Başkalarının kişisel 
ve gizli dosyalarını 
izinsiz erişmemeli/
kullanmamalıyız.

HASAN

Başkalarının 
internette yaptığı 
çalışmalara engel 
olmamalıyız.

.
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Şimdi araştırma

zamanı!

Emre, öğretmeninin verdiği ödevi internet üzerinden ödev yapan sitelere belirli bir 
ücret karşılığında yaptırdı ve öğretmenine teslim etti. Emre'nin öğretmeni başkasına 
yaptırdığını anladı. 

 Sizce nasıl anlamıştır?
 
 Eğer siz, Emre'nin öğretmeni olsaydınız ne yapardınız?

1.

2.

İnternet etiği konusu ile 

ilgili Powerpoint uygulama 

yazılımını kullanarak 

bir sunu hazırlayalım.

Bunun için aşağıdaki 

adımları uygulayalım.

Öncelikle internetten konuyla ilgili resim indirelim.

Peki, internetten resim nasıl indirebiliriz?

Arama motoruna aradığımız konuyu yazıyoruz (1).

Çıkan sonuçlardan "görseller" kısmına tıklayarak içerisinde sadece resim olan sonuçların 
görünmesini sağlıyoruz (2).

İstediğimiz resmin üzerine sağ tıklayıp resmi "farklı kaydet"i tıklıyoruz (3).

Karşımıza gelen "kaydet" menüsünden bilgisayarımızda hangi alana(4) ve hangi isimle (5) 
kaydedeceğimizi belirleyip "kaydet"i tıklıyoruz ve resmimizi kaydediyoruz. 

A

2.

3.

4.

1

2

3

4

5

1.

Etkinlik 17
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Daha sonra Powerpoint yazılımını çalıştırarak sunumumuzu oluşturmaya 
başlıyoruz.

Sunumumuzun daha dikkat çekici ve eğlenceli olabilmesi için geçiş efektleri ve 
animasyonlar ekliyoruz. Peki nasıl?

A

6

6

Şimdi bunları öğrendiğimize göre sunumumuzu yapmaya başlayalım!

Peki, bunları 

biliyor musunuz?

?

?

?

Sunumumuzu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlamalıyız.

Elimizdeki her değerli bilgiyi sunuma eklememeliyiz.

Sunumun görsel açıdan güçlü olmasını sağlamalıyız.

Başlıklar için 44 punto; alt başlıklar için 32; alt başlık metinler için 28 punto kullanmalıyız.

Cümleler, ekranda kolayca görünebilecek yerlerde olmalı.

Bir slaytta ortalama 7-8 satır arasında yazı olmalı ve her satır aralığı 1.5 olmalı.

Bir slaytta birden çok uyarıcı(renk, boyut vs) kullanmaktan çekinmeliyiz.

Bunun yanında, göz teması, ses kullanımı, dil ve beden dilini iyi kullanmalıyız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar:

İnternet Etiği
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Ekrandan ya da elimizdeki notlardan okuma.

Gereksiz uzun yazı ve görsellerle dolu slaytlar kullanma.

Ekranın önünü kapatmak, dinleyiciye arkamızı dönme.

Süreye dikkat etmeme.

Konunun dışına çıkma.

Slaytlara söyleyeceklerimizi bire bir kopyalama.

Bilgi yoğunluklu slaytları, 10 saniyeden az süre boyunca gösterme.

Anekdot ve anılarda fazla kişisel olma, gereksiz espriler yapma.

Koyu renk tema (arka plan) kullanma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sunumlarda Sık Yapılan Hatalar

9.

Araştıralım...

Çok kişinin kullandığı bilgisayar 
ortamlarında (bilgisayar 
laboratuvarları, İnternet kafeler) 
bilgi güvenliği için nelere dikkat 
etmeliyiz?



BÖLÜM 5
Siber Zorbalık
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Bölüm 5 Siber Zorbalık

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

Siber zorbalık kavramını açıklar.1 T

68

Siber zorbalığın nasıl gerçekleşebileceğini kavrar.2 T

Siber zorbalık durumu ile karşılaşırsa çözüm yolları üretir.3 T

Siber Zorbalık Nedir?

Bir ya da birden fazla kişinin, elektronik iletişim araçlarını kullanarak,  belirli bir zaman 
süresince birisine yönelik gerçekleştirdikleri kasıtlı saldırgan davranıştır.

Bir kişiye karşı, İnternet ya da cep telefonu kullanılarak tekrar tekrar gerçekleştirilen 
saldırgan davranıştır.

Baskı kurma ve orantısız güç uygulamayla ilgilidir – taraflardan biri, diğerine göre çok 
daha zayıf konumdadır.

İnternet üzerindeki güç dengesi, teknik beceriler, arkadaş sayısı vb. etmenler 
doğrultusunda belirlenebilir.

Siber zorbalık nasıl gerçekleşir?

Kırıcı ve alaycı mesajlar

Fotoğrafların veya videoların yayılması

Fotoğraflar üzerinde oynama yapılması

İmalı sözler ve dedikodu

Entrikalar

Tecrit

Tehditler

Cep Telefonları

Kısa mesajlar

Şaka amaçlı aramalar

Fotoğraf çekme

Video kaydetme

İnternet

Anında ileti programları

Sosyal topluluk hizmetleri

E-posta

Sohbet odaları

Oyun toplulukları



67

Bölüm 5 Siber Zorbalık

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

Siber zorbalık kavramını açıklar.1 T

68

Siber zorbalığın nasıl gerçekleşebileceğini kavrar.2 T

Siber zorbalık durumu ile karşılaşırsa çözüm yolları üretir.3 T

Siber Zorbalık Nedir?

Bir ya da birden fazla kişinin, elektronik iletişim araçlarını kullanarak,  belirli bir zaman 
süresince birisine yönelik gerçekleştirdikleri kasıtlı saldırgan davranıştır.

Bir kişiye karşı, İnternet ya da cep telefonu kullanılarak tekrar tekrar gerçekleştirilen 
saldırgan davranıştır.

Baskı kurma ve orantısız güç uygulamayla ilgilidir – taraflardan biri, diğerine göre çok 
daha zayıf konumdadır.

İnternet üzerindeki güç dengesi, teknik beceriler, arkadaş sayısı vb. etmenler 
doğrultusunda belirlenebilir.

Siber zorbalık nasıl gerçekleşir?

Kırıcı ve alaycı mesajlar

Fotoğrafların veya videoların yayılması

Fotoğraflar üzerinde oynama yapılması

İmalı sözler ve dedikodu

Entrikalar

Tecrit

Tehditler

Cep Telefonları

Kısa mesajlar

Şaka amaçlı aramalar

Fotoğraf çekme

Video kaydetme

İnternet

Anında ileti programları

Sosyal topluluk hizmetleri

E-posta

Sohbet odaları

Oyun toplulukları



7069

Okuma

Etkinligi-

Ali her zamanki gibi 
isteksiz bir şekilde okula 
gitti. Sınıfına giderken 
“Acaba arkadaşlarım 
yine benimle dalga 
geçecek mi?” diye 
düşünüyordu...

Ne yazık ki Ali'nin 
korktuğu başına gelir 
ve sınıfa girdiği anda 
saçıyla dalga geçmeye 
başlarlar.

Hahaha!
İşte geldi
yine havuç
kafa!

Ali bu duruma çok 
üzülür ve yalnız 
kaldığında ağlamaya 
başlar.

Günün sonunda Ali, 
bugün yaşadıklarını 
kafasına takmamaya 
çalışarak mutlu bir 
şekilde evine doğru 
gider.

Yine de yatağına 
uzandığında olanları 
düşünmeden edemez. 
Bir anda Facebook'ta 
bir ileti sesi duyar ve 
heyecanla 
bilgisayarının başına 
koşar.

Kendisine bir arkadaşlık 
isteği geldiğini görür.
Okulda zorbalığa 
maruz kaldığı 
yetmiyormuş gibi bir de 
artık evde huzurlu bir 
şekilde İnternete 
giremeyeceğini düşünür 
ve daha da üzülür. 
Bununla birlikte sanal 
zorbalıkla tanışmış olur.
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Ertesi gün öğrenciler 
dersin başlamasını 
beklerken, Ali arka 
sıradaki arkadaşının 
kendisine kâğıttan uçak 
atarak onu rahatsız 
etmesine maruz kalır.
Bu sırada telefonuna 
bir mesaj gelir ve Ali 
yine üzülür. Çünkü 
mesajda kendisiyle 
dalga geçiliyordur.  

Herkes
benimle havuç
kafa diye
dalga geçiyor...

Boşver sen
onları... Biz
seni seviyoruz.

Arkadaşları bu olanları kafasına takmamasını, bunları yapanların zorba olduğunu söyler ve 
kendisini çok sevdiklerini de eklerler. Ali, arkadaşlarından duyduklarına sevinerek oradan ayrılır. 
Daha sonra arkadaşları Ali'ye nasıl destek olabileceklerini düşünürler. Ayşe'nin aklına bir fikir 
gelir ve diğer arkadaşları ile bu fikrini paylaşır. Onlar da bu fikri beğenirler.

Ali yine odasında dinlenirken Facebook'tan bildirim gelir. Bu sefer heyecanı üzüntüye 
dönüşmez. Çünkü arkadaşları ona destek olmak için bir Facebook grubu oluşturmuş ve onu da 
bu gruba davet etmişlerdir. Bunu gören Ali çok sevinir.

Hepimiz Ali’yiz.
Hepimiz havuç
kafalıyız. :)

Çok üzgünüz
Ali... Senden çok
özür dileriz.
Seni çok kırdık.

Önemli değil. Ama 
bir daha kimseye 
sanal zorbalık
yapmayacağınıza
söz verin.

Söz veriyoruz.
Bir daha asla
sanal zorbalık
yapmayacağız.

Ertesi gün okulda yakın arkadaşlarıyla sohbet ederken zorbalık yapan arkadaşları yanlarına 
gelir. Sanal zorbalık yaparak bir yere varamayacaklarını gören arkadaşları Ali'den özür diler. 

Ali, bir daha sanal zorbalık yapmayacaklarının sözünü aldıktan sonra arkadaşlarını affeder. Ali, 
arkadaşlarını affettikten sonra hep birlikte sevinirler.

Ali'nin problemi artık çözüme ulaştı. O, artık mutlu... Peki diğerleri?...

Tartışalım...

Ali'nin yerinde siz olsaydınız 

ne yapardınız?

Ali'nin arkadaşlarının yerinde 

siz olsaydınız ne yapardınız? 
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Kitap 
Değerlendirme
Etkinlikleri
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Etkinlik 1 Girilen Sayıların Ortalamasını Alma

Amaç: Kullanıcıdan alınan üç sayının ortalamasını hesaplamak.

Ortalama 
hesaplaması nasıl 
yapılır?

Ortalamaları alınacak 
olan sayıları topladıktan 
sonra, toplamı sayı 
miktarına böleriz.

Örnek1:
5 ve 9 sayılarının 
ortalamasını 
hesaplayalım.

Ortalama = (5+9)/2
Ortalama = 7

Örnek2:
2, 7 ve 9 sayılarının 
ortalamasını 
hesaplayalım.

Ortalama = (2+7+9)/3
Ortalama = 6

Bilgi

Haydi kuralları belirleyelim!

Ÿ Yeşil bayrak tıklandığında kedi kuklamız kullanıcıdan üç sayı alacak.
Ÿ Aldığı üç sayının ortalamasını hesaplayacak.
Ÿ Sonucu 2 saniye boyunca konuşma balonu içerisinde söyleyecek.

Kurallarımız da belirlendiğine göre haydi kodlayalım!
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Etkinlik 2 Dikdörtgenin Alanını ve Çevresini 
Hesaplama

Amaç: Kullanıcıdan dikdörtgenin kenar uzunluklarını alıp alanını ve 
çevresini hesaplamak. 

Haydi kuralları belirleyelim!

Ÿ Yeşil bayrak tıklandığında kedi kuklamız kullanıcıdan dikdörtgenin 
kenar uzunluklarını alacak.

Ÿ Dikdörtgenin alanını hesaplayacak.
Ÿ Dikdörtgenin çevresini hesaplayacak.
Ÿ Sonuçları sırası ile 2 saniye boyunca konuşma balonu içerisinde 

söyleyecek.

Kurallarımız da belirlendiğine göre haydi kodlayalım!

Alan Hesaplama
Bir karenin veya 
dikdörtgenin alanı nasıl 
hesaplanır?

Bilgi

A B

C D

a

a

a * a veya a
2

A B

C D

b

a

a * b

Çevre Hesaplama
Bir karenin veya 
dikdörtgenin çevresi 
nasıl hesaplanır?

A B

C D

a

a

a+a+a+a veya 4a

A B

C D

b

a

a+b+a+b
veya

2*(a+b)

Etkinlik 3 Karar Yapılarını Kullanarak Sayıların Karşılaştırılması

Amaç: Kullanıcıdan alınan sayınını 50'den büyük mü, 50'den küçük 
mü yoksa 50'ye eşit mi olduğunu söylemek. 

Kod blokları içerisinde, 
Operatörler 
kategorisinde bulunan 
bu bloklar ile 
karşılaştırma işlemleri 
yapabiliriz.

Bilgi

Haydi kuralları belirleyelim!
Yeşil bayrak tıklandığında kedi kuklamız kullanıcıdan bir sayı alacak.
Eğer;
Ÿ Sayı 50'den küçükse: Girilen sayı 50'den küçüktür.
Ÿ Sayı 50'den büyükse: Girilen sayı 50'den büyüktür.
Ÿ Sayı 50 ise: Girilen sayı 50'dir.
Ÿ Cevaplarından uygun olanı konuşma balonu içerisinde söyleyecek.

Kurallarımız da belirlendiğine göre haydi kodlayalım!

İki ifade arasında soldaki 
ifadenin sağdaki 
ifadeden büyük olup 
olmadığını sorgulamak 
için kullanırız.
Buraya girilecek değer 
sayısal ifadeler 
olabileceği gibi metin 
ifadeler de olabilir. z>a
ifadesi doğru (true) 
sonuç üretecektir. e>k 
ifadesi ise yanlış (false) 
sonuç üretir.

İki ifade arasında soldaki 
ifadenin sağdaki 
ifadeden küçük olup 
olmadığını sorgulamak 
için kullanırız.

İki ifade arasında soldaki 
ifadenin sağdaki ifadeye 
eşit olup olmadığını 
sorgulamak için 
kullanırız.
Buraya girilecek değer 
sayısal ifadeler 
olabileceği gibi metin 
ifadeler de olabilir.
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ifadesi ise yanlış (false) 
sonuç üretir.

İki ifade arasında soldaki 
ifadenin sağdaki 
ifadeden küçük olup 
olmadığını sorgulamak 
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İki ifade arasında soldaki 
ifadenin sağdaki ifadeye 
eşit olup olmadığını 
sorgulamak için 
kullanırız.
Buraya girilecek değer 
sayısal ifadeler 
olabileceği gibi metin 
ifadeler de olabilir.
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Etkinlik 4 Rakette Top Sektirme Oyunu

Amaç: Raketi, fare ile sağa ve sola hareket ettirerek topu kırmızı 
çizgiye değmeden sektirmek ve puan kazanmak.

x konumunu 90 yap 
bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Hareket kategorisinde 
bulunan bu blok, 
kuklamızın x konumunun 
girilen değer olmasını 
sağlar. 

İpucu

Oyunda kullanılacaklar;
Ÿ Top (Ball) Kuklası
Ÿ Raket (Paddle) Kuklası 
Ÿ Çizgi (Line) Kuklası 
Ÿ Puan Değişkeni (Değişken)
Ÿ Blue Sky 2 (Mavi Gökyüzü 2) Dekoru

Haydi kuralları belirleyelim!
Ÿ Yeşil bayrak tıklandığında top 45 yönüne yönelsin ve sahne 

kenarına geldiğinde top geri seksin. 
Ÿ Yeşil bayrak tıklandığında puan 0 olsun.
Ÿ Top rakete değdiğinde puan 1 artsın ve pong sesi gelsin.
Ÿ Yeşil bayrak tıklandığında raket, fare ile sağa ve sola hareket 

ettirilsin.
Ÿ Top çizgiye değdiğinde puan -1 azalsın ve boing sesi gelsin.
Ÿ Puan değişkenimiz -1'e düştüğünde 2 saniye boyunca kaybettiniz 

desin ve oyun dursun.

Kurallarımız da belirlendiğine göre haydi kodlayalım!

farenin x'i bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Algılama kategorisinde 
bulunan bu blok, farenin 
sahne üzerindeki X 
konumunun değerini 
verir.

İpucu

Kullanımı:
Faremizin yalnızca x 
düzleminde (sahne 
üzerinde sağa ve sola) 
hareket etmesi için kod 
bloklarını yukarıdaki gibi 
kullanırız.

İpucu

durdur tümü bloğu
Kod blokları içerisinde, 
Kontrol kategorisinde 
bulunan bu blok, tüm 
komutların çalışmasını, 
sadece eklendiği komut 
dizisini veya eklendiği 
kuklanın diğer komut 
dizilerini durdurmak için 
kullanılır.

İpucu
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Yarasa

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. 

Etkinlik 5

Amaç: Kuklanın yaklaştıkça büyümesi.
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Dik oturmalıyız.

Kollar dirseklerden 
90 derece kırılmalı.

Bilekler klavye 
kullanırken 
desteklenmeli.

Ekran göz 
hizasına gelmeli
ve ekrana yakından
bakılmamalı .

Ayaklar yerle temas 
etmeli, yer ile 
temas etmediği 
durumda ayaklar 
desteklenmeli.

Koltuk yüksekliği 
ayarlanabilir 
olmalı.

50-70 cm

Her bir saatlik çalışma 
süresi sonunda 5-15 
dakikalık aralar verilmeli.

Ara verildiği sırada gözler 
dinlendirilmeli (Kitap 
okumak ya da tv izlemek 
gibi aktivitelerden kaçınılmalı.)

Ara verildiği sırada 
hareketli egzersiz yapılmalı. 
(Bisiklet sürme, yürüyüş, 
paten kaymak gibi)
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http://arnavutkoymaeortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/35/751271/dosyalar/2017_11/28181025_siber_z
orbalYk.ppt

http://biyokure.org/2011/10/03/sunum-hazirlarken-dikkat-edilmesi-gerekenler/5255/

http://sehitpolisnevzatalagoz.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/76/03/278751/dosyalar/2019_05/06134332_5_BTY_0
5_Bilgi_GYvenliYi_ve_ZararlY_YazYlYmlar.ppt?CHK=0ffe30f6ebab6da664db4aee594d37f5

http://www.dijitalguvenlik.org/sifreleme-oyunu/

https://gelenekselcocukoyunlari.com/oyun.aspx?id=16&idkat=3

https://scratch.mit.edu/

https://www.bundesarchiv.de/EN/

https://www.ctrlbizde.com/index.php/dersler/bty-bilisim-teknolojileri-ve-yazilim-dersi/item/479-nasil-otursam-afis-sunu

https://www.dijitalguvenlik.org/kisisel-veriler/28-ocak-veri-koruma-gununde-haydi-sifreleme-oyunu-
oynayalim/?fbclid=IwAR2lN7dBxIHoZuuzN9HxaUdrpOS-MPd3FVlIXetRLNh-M2XGW1bBY5G1mvQ

https://www.eba.gov.tr/video/izle/61460ae1dc9e0702f48a8b6f9cc6885314c29063b6001

https://www.eba.gov.tr/video/izle/6777b0c17c054fc1949c0ba3835fba46ff4449813a003

https://www.eba.gov.tr/video/izle/91508227e4910bccbb67d99f98a78659b1e7454218001

https://www.eba.gov.tr/video/izle/95310802132a0bb494d59b5c812d62e57757ae89c4003

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/pzp5z.pdf

https://www.ludozofi.com/anasayfa/oyunlar/ya%C4%9F-satar%C4%B1m-bal-
satar%C4%B1m/?fbclid=IwAR02yHV5BZOjo_awt4bobzMK9IN2e4FHYjdfLwc10MyMAbkA1VQ5HoLFdRY

https://www.youtube.com/watch?v=N87aNk5Uohg

Erçağ, E. (2019). Bilgi Güvenliği ve Etik. Seminer notları. http://staff.neu.edu.tr/erinc.ercag/
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