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Örnek Öğretmen Kılavuzları 

Öğretmen kılavuzları, öğretmenlere 

uygulamalarla ilgili yardımcı olabilecek bilgileri 

içerir. Kılavuzlarda uygulamaların içerdiği Milli 

Eğitim Bakanlığı kazanımların yanısıra bu 

kazanımlara ek olarak uygulama içerisindeki 

etkinlik ve değerlendirmelerle öğrencilere 

kazandırılmak istenen alt kazanımlar 

bulunmaktadır.  

Her sayfada etkinlik ve değerlendirmelerin 

içerikleri ile ilgili açıklamalar ve sınıfta 

uygulanabilecek örnekler de yer almaktadır. Bu 

kılavuzda ise okul öncesi, ilk okul, orta okul ve 

lise içeriklerine ait öğretmen kılavuzlarının 

öğretmen kılavuzlarını bulabilirsiniz. 
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ENGEL TANIMAZ Uygulamasının 4 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz bilgilerini 

içermektedir. 

 

KORİDOR 01 
ENGEL TANIMAZ UYGULAMASI ÖĞRETMEN 

KILAVUZU  
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Okul Öncesi Eğitim Programındaki Bilişsel Gelişimle ilgili kazanımlar: 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

 

Matematik Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur. 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.1.D1.4. Çoklu ortam kaynaklarını öğrenme amaçlı kullanır.  

Eğitsel oyunlar kullanılarak mantık yürütme, problem çözme gibi düşünme becerileri 
desteklenebilir. 

BT.5.D1.4. Farklı problemlerin çözümü için mantıksal sorgulama yapar. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

 

• İki veri grubuna sahip tabloyu okur. 

• Koordinat sistemini tanır. 

• Koordinatları verilen değeri tabloda gösterir. 

 

 

Açıklama: Tabloda istenilen değerleri bulmak için izlediği yolu açıklamalarını isteyin. Seçeneklerde 

gösterilen diğer değerlerin de tabloda hangi koordinatlarda olduğunu sınıfta tartışın. 

Örnek:   Tabloda bize verilen koordinatın hangi meyveye denk geldiğini bulmak için koordinatların 

birleştiği noktaya bakmamız gerekir. Peki tabloda yer alan meyvelerin koordinatlarını da bu şekilde 

bulabilir miyiz? Portakal meyvesi hangi koordinatlarda yer alır? 
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Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

 

• İki veri grubuna sahip tabloyu okur. 

• Koordinat sistemini tanır. 

• Tablodaki değerlerin koordinatlarını söyler. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkili bir biçimde kullanır. 

 

 

Açıklama: Tablodaki değerlerin koordinatlarını nasıl bulabileceklerini hatırlatın. Tabloda verilen diğer 

değerlerin de koordinatlarını okumaları için yönlendirin. 

Örnek:   Tablodaki değerlerin koordinatlarını bulmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Tablodaki diğer 

şekillerin de koordinatlarını belirleyebilir misin? 
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Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

 

• Problem çözümünde mantıksal çıkarımlar yapar. 

• Yön oklarını kullanarak hedefe ulaşır. 

• Engellere dikkat ederek en uygun yolu seçer. 

• Problemin çözümü için en kısa yolu belirler. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkin bir biçimde kullanır. 

 

 

Açıklama:  Öğrencilere verilen problemi çözerken tahta üzerinde yer alan engellere dikkat etmeleri 

gerektiğini açıklayın. Farklı çözüm yolları üzerinde sınıfta tartışın. Verilen ipucuna göre öğrencileri en 

uygun çözüme ulaşmaları için mantıksal sorgulama yapmaya yönlendirin. 

Örnek:   Piyonumuzu hedefe ulaştırabilmemiz için oklarımızı hangi sırayla yerleştirmeliyiz? 

Engellerden geçemeyen piyonumuz için en uygun yol bulduğumuz çözümlerden hangisi olabilir? 
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Etkinlik 4: 

Kazanımları: 

 

• Problem çözümünde mantıksal çıkarımlar yapar. 

• Yön oklarını kullanarak hedefe ulaşır. 

• Engellere dikkat ederek en uygun yolu seçer. 

• Problemin çözümü için en kısa yolu belirler. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkin bir biçimde kullanır. 

 

 

Açıklama: Öğrencilerin verilen ipuçlarıyla piyonun yeni konumunu belirlemelerini isteyin. Piyonun 

yeni konumuna göre hedefe en kısa nasıl ulaşabileceklerini tartışın. Neden bu yolu seçtiklerini 

mantıksal olarak açıklamaları için yönlendirin. 

Örnek:   Diğer etkinliklerimizde olduğu gibi bu etkinliğimizde de birçok yoldan hedefe ulaşabilir miyiz? 

Verilen ipuçlarına göre piyonumuzu hareket ettirelim. Piyonumuz hangi kutuya hareket etmiş oldu? 

Piyonumuzun yeni konumundan hedefe ulaşması için en kısa yol hangisidir? 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

 

• Problem çözümünde mantıksal çıkarımlar yapar. 

• Yön oklarını kullanarak hedefe ulaşır. 

• Engellere dikkat ederek en uygun yolu seçer. 

• Problemin çözümü için en kısa yolu belirler. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkin bir biçimde kullanır. 

 

 

Açıklama: Öğrencilerden hedefin konumunu ve piyonun hangi yönünde olduğunu söylemelerini 

isteyin. Problemin çözümünde öğrencilerin engellere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatın. Öğrenciler 

problemi çözerken sorular sorarak öğrencileri mantık yürütmeye yönlendirin. 

Örnek:   Koordinat okumayı öğrenmiştik. Piyonu ulaştırmak istediğimiz hedef tahtamızda hangi 

koordinatlarda yer alıyor? Piyonumuzu hedefe ulaştırmak için hangi yolları kullanabiliriz? Verilen 

ipucuna uygun olan yollar hangileri? 
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

 

• Problem çözümünde mantıksal çıkarımlar yapar. 

• Yön oklarını kullanarak hedefe ulaşır. 

• Engellere dikkat ederek en uygun yolu seçer. 

• Problemin çözümü için en kısa yolu belirler. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkin bir biçimde kullanır. 

 

 

Açıklama: Piyonu hedefe ulaştırırken verilen ipucuna dikkat ederek problem çözümüne başlamalarını 

sağlayın. Alana sürüklediği yön oklarını sıralarken nelere dikkat ettiğini açıklamasını isteyin. 

Örnek:   Yön oklarını belirlenen alana sürüklerken nelere dikkat etmeliyiz? Verilen ipuçlarını dikkate 

aldığımızda piyonumuzun hedefe ulaşması için en kısa yol hangisidir? 
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BİZ BİR BÜTÜNÜZ Uygulamasının 3 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz bilgilerini 

içermektedir.  
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Okul Öncesi Eğitim Programındaki Bilişsel Gelişimle ilgili kazanımlar: 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.  

Kazanım 4. Nesneleri sayar. 

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. 

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.  

 

Okul Öncesi Eğitim Programındaki Dil Gelişimi ilgili kazanımlar: 
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.   

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.  

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.  

 Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir 

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 

Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. 

Türkçe Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır 

T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. 

T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar. 

  

Matematik Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki 

ilişkiyi açıklar. 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.1.D1.4. Çoklu ortam kaynaklarını öğrenme amaçlı kullanır.  

Eğitsel oyunlar kullanılarak mantık yürütme, problem çözme gibi düşünme becerileri 

desteklenebilir. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

• Yarım ve çeyrek kavramlarını tanır. 

• Nesneleri boyutlarına göre gruplar. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin yarım ve çeyrek nesneleri ayırt ederek yarım nesnelere yeşil rengi, çeyrek olan 

nesnelere ise turuncu rengi sürüklemeleri gerekiyor. Öğrencilere yarım ve çeyrek kavramını 

örneklerle açıklayarak etkinliği tamamlamalarına yardımcı olun. 

 

Örnek: Elime aldığım bir kâğıdı ortadan 2 eş parçaya bölersem parçalar yarım mı olur çeyrek mi? Peki 

yarımı da 2 eş parçaya bölersem ne olur? Etkinlikte verilen meyve dilimlerinin yarım mı yoksa çeyrek 

mi olduğuna bakalım. 
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Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

• Yarım ve çeyrek kavramlarını tanır. 

• Çeyrek parçaları birleştirerek yarım ve bütün oluşturur.  

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin verilen çeyrek parçaları birleştirerek yarım ve bütünler elde etmeleri 

gerekiyor. Sonrasında oluşturdukları yarım ve bütünlerin sayılarını boş bırakılan yerlere 

sürüklemeliler. Tahtaya çizdiğiniz bir örnekle öğrencilerin parça bütün ilişkilerini kavramalarına 

yardımcı olun.  

 

Örnek: Tahtaya dört tane pizza dilimi çizelim. Bu parçalardan iki tanesi bir araya gelince bir pizzanın 

yarısını oluşturdu değil mi? Dört tanesi bir araya geldiğindeyse bir bütün pizza oluştu. O halde iki 

çeyrek bir araya gelince yarım, dört çeyrek bir araya geldiğinde ise bütünü oluştururlar. 
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Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

• Yarım kavramını tanır. 

• Yarım parçalardan bir bütün oluşturur. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin yarım parçaları eşleştirerek bir bütün oluşturmaları isteniyor. Etkinlikte verilen 

hayvanları eşleştirerek etkinliği tamamlamaları için yönlendirin. 

 

Örnek: Haydi etkinlikte yarım olarak verilen hayvanların yüzlerini tamamlayalım. Hayvanların 

isimlerini söyleyebilir misin? 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

• Yarım kavramını pekiştirir. 

• İki yarım parçanın bir bütün oluşturduğunu bilir. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin verilen sayılarda bütünlerde kaç yarım elde edildiğini bulmaları isteniyor. Bir 

bütünün iki yarımdan oluştuğunu hatırlatarak problemi çözmelerine yardımcı olun. 

 

Örnek: Bir bütünde iki tane yarım olduğunu öğrenmiştik. İki tane bütünde de dört tane yarım olur 

değil mi?  
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

• Çeyrek kavramını pekiştirir. 

• Problem çözümünde mantıksal çıkarımlar yapar. 

• Dört çeyrek parçanın bir bütün oluşturduğunu bilir. 

 

Açıklama: Öğrencilerden istenen 5 şeftalinin 20 çeyrekten oluştuğunu hesaplayarak kişi sayının 20 

olduğunu bulmaları isteniyor. Problemi adım adım çözmeleri için öğrencileri yönlendirerek doğru 

cevabı bulmalarına yardımcı olun. 

 

Örnek: Problemimizi çözmeye başlamadan önce detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle bir bütünde 

kaç tane çeyrek vardı hatırlayalım. Bir bütünde dört çeyrek varsa beş bütünü hesaplayalım. 

Bulduğumuz sonuç aynı zamanda kişi sayısına da eşit olmalı değil mi?  
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ENGELİ BULAN ROBOT Uygulamasının 1 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz 

bilgilerini içermektedir. 
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Okul Öncesi Eğitim Programındaki Bilişsel Gelişimle ilgili kazanımlar: 
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.  

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.  

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler. 

Kazanım 8. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre karşılaştırır.  

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. 

 

Türkçe Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
T.1.3.5. Kısa metinleri okur. 

 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.1.D1.4. Çoklu ortam kaynaklarını öğrenme amaçlı kullanır.  

Eğitsel oyunlar kullanılarak mantık yürütme, problem çözme gibi düşünme becerileri 

desteklenebilir. 

BT.5.D3.6. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü keşfeder. 

BT.4.D3.7. Blok tabanlı programlama aracını kullanarak doğrusal yapıda program oluşturur. 

BT.5.D4.1. Blok tabanlı programlama aracını kullanarak verilen hedeflere ulaşmak için doğru 

algoritmayı oluşturur. 

BT.5.D4.7. Tekrar yapılarını kullanan algoritma tasarlar. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına uygun olarak kod bloklarını sıralar. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

• Döngü yapılarını kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin yönergelerde belirtilen sırayla kod bloklarını boşluklara sürüklemeleri 

isteniyor. Öğrencilere döngü yapılarında belirli bir tekrar sayısı belirtmezlerse döngü yapısının sürekli 

içine yazılan işlemi tekrarlayacağını hatırlatın. 

 

Örnek:  Edison’un soruda verilen şekilde ilerleyebilmesi için kod bloklarını nasıl sıralamalıyız? Önceki 

etkinliklerimizde döngü yapılarını kullanırken hep belirli bir sayı kadar tekrar yapmasını istemiştik. Bu 

etkinliğimizde döngü yapısına neden bir değer vermedik? 

 

 

  



 

 
21 

Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına uygun olarak kod bloklarını sıralar. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerden Edison’da bulunan ışık sensörünü kullanarak Edison’un beyaz alanı gördükçe 

ilerlemesini farklı renk gördüğünde ise geri gitmesini sağlayan kod bloklarını boşluklara sürüklemeleri 

bekleniyor. Öğrencilerin Edison’un kullandığı sensörün ışık sensörü olduğunu hatırlamalarını sağlayın.  

 

Örnek:  Edison’un ilerlediği zeminin rengini hangi sensör yardımıyla ayırt edebiliyordu? Edison’un 

etkinlikte verilen yönergelere uygun şekilde hareket etmesi için kod bloklarını hangi sırayla 

sürüklemeliyiz? 

 

 

  



 

 
22 

Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

• Nesneleri karşılaştırır. 

• Renkleri karşılaştırır. 

• Olayların sebepleriyle ilgili çıkarımlarda bulunur. 

 

Açıklama: Öğrencilerden farklı renk çizgi ve nesneleri Edison’un önüne koyarak Edison’un sadece 

siyah renk çizgileri ve büyük boyutlu nesneleri algıladığını keşfetmeleri bekleniyor. Nesneleri 

karşılaştırarak Edison’un algıladığı nesnelerin ortak özelliklerinin neler olduğunu sınıfta tartışın. 

 

Örnek:  Edison hangi renk çizgileri algılıyor? Edison’un algıladığı nesnelerin ortak özellikleri nelerdir? 

Edison küçük boyutlardaki nesneleri neden algılayamıyor olabilir? 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına uygun olarak kod bloklarını sıralar. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin yönergelerde belirtilen sırayla kod bloklarını boşluklara sürüklemeleri 

isteniyor. Öğrencileri kod bloklarını sürüklerken bu kod bloklarının görevlerini açıklamaları için 

yönlendirin. 

 

Örnek:  Edison’un soruda verilen şekilde ilerleyebilmesi için kod bloklarını nasıl sıralamalıyız? Aşağıda 

verilen kod bloklarının işlevlerini söyleyebilir misiniz? 
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına uygun olarak kod bloklarını sıralar. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin yönergelerde belirtilen sırayla kod bloklarını boşluklara sürüklemeleri 

isteniyor. Öğrencilere önceki etkinliklerde robotun sağa ve sola kaç saniyede döndüğünü sorun. 

 

Örnek:  Edison’un soruda verilen şekilde ilerleyebilmesi için kod bloklarını nasıl sıralamalıyız? Bu 

etkinliğimizde Edison 2 saniye boyunca sola dönüyor. Diğer etkinliklerimizde bu dönüş süresi kaç 

saniyeydi? 
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ÇOCUK HAKLARI Uygulamasının 1 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz bilgilerini 

içermektedir. 
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Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.5.4.2.1. Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır. 

BT.5.4.2.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir. 

 

Sosyal Bilimler Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 

SB.4-5-6 İnsan Çevre ve Yerler – Doğal çevreye duyarlılık 

 

  



 

 
27 

Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

• Word programının arayüzünde yer alan araçları tanır. 

• Word programında yazdığı metnin yazı tipini değiştirir. 

• “Yazı Tipi Boyutunu Büyüt” butonunun görevini keşfeder. 

• “Metin Efektleri ve Tipografi” butonunun görevini keşfeder. 

• “Metin Vurgu Rengi” butonunun görevini keşfeder. 

• Word’de oluşturduğu dosyayı kaydetmeyi öğrenir. 

 

Açıklama: Öğrenciler bu etkinlikte geçtiğimiz hafta öğrendikleri yazı tipi boyutunu değiştirme 

butonuna ek olarak “Yazı Tipi Boyutunu Büyüt” aracını kullanabileceklerini öğrenirler. Bununla 

beraber metinlere efekt eklemeyi ve metinlere vurgu rengi ekleyebileceklerini keşfederler. 

 

Örnek:  Geçtiğimiz hafta yazdığımız metnin boyutunu nasıl değiştirmiştik? Metnimizin boyutunu 

büyültmek için “Yazı Tipi Boyutunu Büyüt” aracını da kullanabiliriz. 
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Daha Fazla: 

Kazanımları: 

• Word programının arayüzünde yer alan araçları tanır. 

• Word programında yazdığı metnin yazı tipini değiştirir. 

• “Yazı Tipi Boyutunu Büyüt” butonunun görevini keşfeder. 

• “Metin Efektleri ve Tipografi” butonunun görevini keşfeder. 

• “Metin Vurgu Rengi” butonunun görevini keşfeder. 

• Word’de oluşturduğu dosyayı kaydetmeyi öğrenir. 

 

Açıklama: Öğrenciler adım adım kısmında çocuk hakları metnini düzenlerken kullandıkları araçları 

listelemeliler. Öğrencileri listeleme işlemini yeni bir Word dosyasında madde işaretleri aracını 

kullanmalarını isteyin. 

 

Örnek:  Düzenlediğimiz çocuk hakları metninde hangi değişiklikleri yapmıştık hatırlayalım. Bu 

değişiklikleri yapmak için kullandığımız araçları yeni bir Word dosyasında madde işaretleri ile 

listeleyelim. 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

• Kısayol tuşlarının görevlerini söyler. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerden Adım Adım kısmında öğrendikleri kısayol tuşlarını görevleriyle eşleştirmeleri 

bekleniyor. Öğrencilerden bu kısayol tuşlarını adım adım kısmında hangi işlemleri yapmak için 

kullandıklarını söylemelerini isteyin. 

 

Örnek:  Adım adım kısmında tüm metni seçmek için hangi kısayol tuşlarını kullanmıştık? Kısayol 

tuşlarını görevlerinin karşısına sürükleyelim. 
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

• Olayları oluş sırasına göre sıralar. 

• Sürükle bırak yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

• Word programının arayüzünde yer alan araçları söyler. 

 

Açıklama: Öğrencilerden metinde yapılan değişiklikleri doğru sırayla söylemeleri bekleniyor. 

Öğrencilere işlem akışında verilen ipucuna dikkat etmelerini hatırlatın.  

 

Örnek:  Verilen metni inceleyelim. Metinde hangi değişiklikler yapılmıştır? Metnin hangi kısmının yazı 

tipi boyutu büyültülmüş olabilir? Metinde yapılan diğer değişiklikleri de sırasıyla boşluklara 

sürükleyelim. 
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TRAFİK LAMBASI Uygulamasının 3 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz bilgilerini 

içermektedir.  
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Fen Bilimleri Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar. 

F.8.7.3.2. Elektrik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar. 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir. 

BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir. 

BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. 

BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur. 

BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur. 

BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına göre kod bloklarını oluşturur. 

• Arduino devre elemanlarının nasıl bağlandığını açıklar. 

 

Açıklama: Öğrencilerin Arduino devrelerinin nasıl bağlandığını kavramaları için şekilde verilen 

devrenin bağlanma şeklini açıklamalarını isteyin. Öğrencilere dijital bağlantı noktalarının işlevini 

hatırlatın. 

 

Örnek:  LED’in anot ve katot uçlarını nasıl bağlamamız gerektiğini hatırlıyor musunuz? Arduino ile 

çalışan bir devre oluşturmak için devre elemanlarını nasıl bağlamamız gerekir? 

 

 

  



 

 
34 

Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

• Verilen işlem akışına göre kod bloklarını oluşturur. 

• Arduino devre elemanlarının nasıl bağlandığını kavrar. 

 

Açıklama: Öğrencilerin sadece sarı LED’i yakmak için hangi kod bloğunu kullanmaları gerektiğini 

göstermeleri isteniyor. Düşük ve yüksek değerlerinin volt değerlerini temsil ettiğini söylemeleri için 

yönlendirin.  

 

Örnek:  Sarı LED’in bağlı olduğu bağlantı noktası hangisiydi? Düşük ve yüksek değerlerini belirlerken 

neye dikkat etmemiz gerekiyor? 
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Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

• Döngü yapılarını kullanır. 

• Verilen işlem akışına göre kod yazar. 

 

Açıklama: Öğrencilerin verilen işlem akışına göre kod bloklarını doğru yere sürüklemeleri gerekiyor. 

Öğrencilere döngü yapılarını nasıl oluşturmaları gerektiğini hatırlatın. 

 

Örnek:  Daha önce hiç yemek tariflerini kullanarak yemek yaptın mı? Tariflerde malzemelerin miktarı 

ve hangi sırayla eklenmesi gerektiği yazar. Eğer o sıraya göre malzemeleri eklemezsek yemeğimiz 

olmaz. Kodlarımızı da yemek tarifi gibi istenen sırayla yazmamız gerekir. 
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Daha Fazla: 

Kazanımları: 

• Döngü yapılarını kullanır. 

• Karar yapılarını kullanarak programın istenilen koşullarda çalışmasını sağlar. 

• Verilen işlem akışına göre kod yazar. 

 

Açıklama: Öğrencilerden projede yaptıkları trafik lambasına benzer şekilde ikinci bir trafik lambası 

tasarlamaları isteniyor. Öğrencilerin trafik lambalarının istenilen sırayla yanması için geliştirdikleri 

çözümleri sınıfta tartışın. Öğrencileri oluşturdukları kod bloklarını açıklamaları için yönlendirin. 

 

Örnek: Şimdi de araçlar için bir trafik lambası oluşturalım. Yayalara yeşil yandığında araçlara kırmızı 

ışığın yanması için hangi kod bloklarını kullanabiliriz?  
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

• Arduino devre elemanlarının nasıl bağlanması gerektiğini gösterir. 

• Çalışan bir Arduino devresi oluşturur. 

 

Açıklama: Öğrencilerin devrenin çalışabilmesi için push butonunu devrede nereye bağlamaları 

gerektiğini göstermelidirler. Öğrencilere devre elemanlarının birbiriyle bağlantılı olması gerektiğini 

hatırlatarak kapalı devre oluşturacak şekilde cevap vermeleri için yönlendirin. 

 

Örnek:  Evlerimizde oda lambalarımızı açmak için anahtar kullanıyoruz değil mi? Anahtarların 

arkasında anahtarları ve güç kaynağını birbirine bağlayan kablolar vardır. 
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

• Karar yapılarını kullanır. 

• LED’in yanması için gerekli kod bloklarını oluşturur. 

 

Açıklama: Öğrencilerin LED’in yanması için gerekli kod bloklarını oluşturmaları isteniyor. Öğrencilere 

karar yapılarını açıklayın. 

 

Örnek:  Uzun süre kullanmadığınızda telefonunuzun ekranı kendi kendine kapanır değil mi? Bu 

işlemin yapılmasında karar yapılarının büyük bir payı vardır. “Eğer telefon belirli bir süre kullanılmazsa 

ekranı kilitle” gibi bir komutla bu işlem yapılabilir. 
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ROBOTUM HAREKET EDİYOR Uygulamasının 3 Etkinlik ve 3 Değerlendirme için kılavuz 

bilgilerini içermektedir. 
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Fen Bilimleri Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 

 

Matematik Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
M.4.4.1.3. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 
 a) Yatay veya dikey sütun grafiği, şekil grafiği, nesne grafiği, tablo, ağaç şeması gibi farklı 
 gösterimler kullandırılır. 
M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitim Programındaki ilgili kazanımlar: 
BT.5.1.2.3. Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır 
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. 
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

• mBot’un üzerinde bulunan parçaları listeler. 

• mBot’un parçaları ile isimlerini eşleştirir. 

• Sürükle bırak işlemini yaparak fareyi etkin bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencileri etkinlikte verilen mBot robotunun parçalarını, isimleri ile eşleştirmeleri 

doğrultusunda yönlendirin. Eşleştirme esnasında robotun parçaları hakkında kısaca bilgi verin. 

 

Örnek:  Bilgisayarı oluşturan donanım elemanlarının her birinin görevi farklı olduğu gibi mBot 

robotumuzu oluşturan parçaların da farklı görevleri vardır. Günlük hayatta küçük parçaların birleşerek 

büyük bir parçaya dönüştüğü yerlere örnek veriniz. 
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Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

• Etkinlikte verilen tabloyu okuyarak çıkarımlarda bulunur. 

• Verilen problemde sayıları kullanarak doğru orantı kurar. 

• Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 

• Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. 

 

Açıklama: Etkinlikte verilen tabloda mBot robotunun hızı ve gidiş süresi verilmiştir. Alacağı yol 

mesafesine göre hızı ve süresi arasındaki ilişkiye örnek vererek etkinliği tamamlamalarını sağlayın. 

 

Örnek: Okul gezisine gideceğimizi düşünelim. Aynı ulaşım aracını aynı hızda kullanarak Ankara’dan 

Eskişehir’e gitmek ile Ankara’dan İstanbul’a gitmeyi karşılaştıralım. İki şehir arasındaki mesafe ile 

varış süremizi kıyasladığımızda mesafe arttıkça varış süremizin de arttığını görürüz. 
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Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

• mBot’u yönlendirmek için kumandaya ihtiyacı olduğunu keşfeder. 

• Bot robotunun kumandası üzerindeki tuşların işlevini açıklar. 

• Kızılötesi kumanda ile mBot’un direkt kodlanması arasındaki farkı ayırt eder. 

 

Açıklama: mBot robotunun kumandası üzerinde bulunan tuşlar ile etkinlikte verilen görevlerini boş 

kutucuklara yerleştirilmesine yardımcı olun.  

Örnek: Evde televizyon izlemek istediğimizde ilk ihtiyaç duyacağımız şey nedir? Kumanda olmasa 

kanalları nasıl değiştirirdik? Sürekli olarak ayağa kalkıp televizyon üzerindeki tuşlara basmak yorucu 

olmaz mıydı?  

 

 

 

  



 

 
44 

Daha Fazla: 

Kazanımları: 

• mBot’un değişik hızlarda hareketini gözlemleyerek veri toplar. 

• Topladığı verileri kullanarak tablo oluşturur. 

 

Açıklama: Öğrenciler mBot’u ve kumandasını kullanarak mBot’un farklı hızlardaki hareketlerini 

gözlemler. Öğrencilere süre tutarken yardımcı olun.  

Örnek: mBot’un değişik hızlardaki hareketini inceleyelim. Belirlenen hızlarda 1 metrelik yolu kaçar 

saniyede tamamlıyor? Saniye değerlerini kullanarak bir tablo oluşturalım. 
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Değerlendirme 1: 

 Kazanımları: 

• Verilen problemi çözüm aşamalarını belirler. 

• Verilen problemin çözüm yollarından en uygun olanını keşfeder. 

• mBot’u istenen hedefe götüren komutları sıralar. 

• Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 

• Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. 

 

 

Açıklama: Öğrencilerin, verilen programın kod bloklarından doğru olanları boşluklara sürüklemeleri 

bekleniyor. Öğrencilere, istenilen programın kod bloklarını oluşturmak için sıralamaya dikkat etmeleri 

gerektiğini hatırlatın. 

 

Örnek:  Tatile giderken hangi ulaşım aracını kullanırsınız? Araba ile gidersek ne kadar sürer, uçak ile 

gidersek ne kadar sürer? İki ulaşım aracı arasındaki farkı düşünelim. Gideceğimiz yere hangi araç ile 

daha hızlı varırız? 
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Değerlendirme 2: 

 Kazanımları: 

• Mblock programında kod bloklarını kullanarak kodlama mantığını kavrar. 

• Etkinlikte verilen yönlendirmeye göre robotu hedefe ulaşacak şekilde programlar. 

• Verilen problemi çözerken mantıksal çıkarımlarda bulunur. 

• Verilen problem için en uygun çözümü seçer. 

• Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder. 

• Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer. 

 

 

 

Açıklama: Öğrencilerin, verilen çizgili yolda ilerlemesi için mBot’a gerekli olan hızı bulmaları isteniyor. 

Sayılar arasında ilişki kurmaları gerektiğini hatırlatın.  

 

Örnek:  Anne veya babanız araba sürerken vitese dikkat ettiniz mi? Araba hızlandıkça vitesi de 

sırasıyla artar. Nasıl arabanın hızı arttıkça vites numaralarını arttırıyorsak, mBot robotunda da hızı 

arttıkça seviyesi artarken varış süresi de azalır. 
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Değerlendirme 3: 

Kazanımları: 

• Şekilleri ve sayıları etkinlikte verilen tabloya göre ilişkilendirir. 

• Verilen tabloyu yorumlayarak mantıksal çıkarımlarda bulunur. 

• Geometrik şekiller arasındaki farkı keşfeder. 

 

 

Açıklama: Öğrencilerin, etkinlikte verilen tabloya göre çıkarımlarda bulunması gerektiğini söyleyin. 

Önceki etkinliklerde mBot’un hızlı gitmesi için neler yaptığımızı hatırlatın. Hız ve süre bağıntıları 

arasında ters orantı olduğunu ifade edin. 

 

Örnek: Okuldan eve giderken servis ile ne kadar sürede gideriz? Yürüyerek ne kadar sürede gideriz? 

Buradaki iki farklı çözüm yolundan hangisinde eve daha hızlı varırız? 
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HESAPLAMA VE DEĞİŞKENLER Uygulamasının 3 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için 

kılavuz bilgilerini içermektedir. 
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Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programındaki ilgili kazanımlar: 
1.3.1.2. Metin tabanlı araçlarda oluşturulan programı çalıştırır. 

1.3.1.3. Yapısal ve söz dizimsel kurallara uygun şekilde programlar geliştirir.  

1.3.1.4. Değişkenleri ve sabitleri uygun şekilde kullanarak programlar geliştirir.  

1.3.1.5. Girdilerin belirlendiği ve çıktıların gözlemlendiği programlar geliştirir. 

2.1.7.6. Operatörleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır. 

2.1.7.7. Değişkenleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır 
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Uygulamanın Amacı: Hesaplama ve Değişkenler uygulamasında amaç öğrencilerin değişken ve 

operatör kavramlarını öğrenmeleri ve bu kavramları uygulamada yer alan proje ve etkinliklerde 

kullanmalarıdır.  

 

Uygulamanın İçeriği: Uygulamada öğrenciler konu anlatım videosunu izledikten sonra yazılı olarak 

verilen konu anlatımlarını takip eder ve örneklerle öğrendiklerini pekiştirirler.  Uygulama sayfalarının 

sağ kısmında yer alan programları kullanarak öğrenciler kendi kodlarını yazabilirler. 

Hesap Makinesi, Alan Hesaplama ve Mod Alma: Öğrenciler bu bölümlerde Resim 1’de verilen kodları 

sağ tarafta bulunan alana yazarak değişken tanımlama örneği yaparlar. 

Proje 1: Öğrenciler Proje 1 bölümünde programlamada kullanılan operatörleri tanıyarak bu 

operatörlerle ilgili örnekler yaparlar.  

Proje 2: Öğrenciler Proje 2 bölümünde değişken türlerini tanırlar. Bu değişken türlerinin hangi veriler 

için kullanıldığını, değişken türleriyle hangi işlemlerin yapıldığını öğrenirler. Ekranın sağ kısmında bu 

değişken türleri ile ilgili kodlar yazarak konuyu pekiştirirler. 

 

 

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Yerler:  
 

• Öğrencilerin kodları etkinlikler içerisinde yer alan programla yazarak Python dilinin söz dizim 

kurallarına alışması gerekir. 

• Sayılarla matematiksel işlem yapabilmek için yalnızca integer veri türleri kullanılır. 
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Kullanılan Araçlar / Tanımlar: 

• Değişkenler: Programlamada da değişkenlerin görevi, içerisine atadığımız sayısal veya 

metinsel verileri saklamaktır. Değişkenler, üzerinde çalıştığı cihazın hafızasında (RAM) tutulur. 

Değişkenin türüne göre RAM’de kapladığı alan da değişir. Genel olarak programlama 

dillerinde değişkenimizi tanımlarken veri türü ile birlikte tanımlarız. Ancak Python’da böyle 

bir tanımlamaya gerek yoktur. Kendimiz aksini istemedikçe içerisine atadığımız verinin türünü 

kendisi otomatik olarak algılayabilmektedir. 

 

• Operatörler:  Operatörler uygulamalarımızda matematiksel ya da mantıksal işlemleri 

yapmamızı sağlayan özel karakter ve karakterler grubudur. Operatörler bir veya birden fazla 

karakterden oluşabilirler. Python’da kullanılan matematiksel ifadeler şunlardır:  

 
1. (+) Toplama operatörü 

2. (-) Çıkartma operatörü 

3. (/) Bölme operatörü 

4. (//) Tam bölme operatörü 

5. (%) Mod alma operatörü 

6. (*) Çarpma operatörü 

7. (**) Tam çarpma operatörü 

 

• Değişken Türleri: Değişkenler, içlerine atadığımız verilere göre çeşitli türlerde tanımlanabilir.  
Başlıca değişken türleri şunlardır; 
1. String (Str) ➔ Değişkenlerin içerisine metin tabanlı verileri atabilmek için kullanılır. String 

ifade de atanan sayılar ile matematiksel işlemler yapılamaz. 

 

2. Integer (Int) ➔ Tam sayı veri türlerinde kullanılır.  Eğer veri 10,55,100,9999 gibi tam sayı 

ise python otomatik integer türünde değişkeni oluşturur.  Bu veri türünde matematik 

işlemleri yapılabilir. 

 

3. Float ➔ Ondalıklı sayı veri türlerinde kullanılır. Örnek olarak veri 15.3, 25.8, 100.0 gibi ise 

veri türü float olur. 

 

4. Boolean (Bool) ➔ Sadece True(Doğru) ya da False(Yanlış) verilerini alan veri türüdür. 

Python büyük-küçük harflere duyarlı olduğu için veriler “True”, “False” şeklinde 

yazılmalıdır. 

 

5. Complex ➔ Matematikteki karmaşık sayılar için kullanılan veri türüdür.  
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

 

• Matematiksel operatörleri kavrar. 

• Kodları programda yazarak kod yazma becerisini geliştirir. 

 

Açıklama: Öğrencilerden bu etkinlikte tam bölme, kuvvet alma, çarpma ve çıkarma operatörleri ile 

kod yazmaları ve bu kodları çıktıları ile eşleştirmeleri bekleniyor. Etkinlik sırasında öğrencilerin verilen 

kodları sol taraftaki programda yazdıklarından emin olun. Böylece öğrenciler Python programlama 

dilinin söz dizim kurallarına da alışmaları sağlanmaktadır. 
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Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

 

• Değişken tanımlar. 

• String ve integer değişken türlerini kavrar. 

• String değişken türü ile işlem yapamayacağını fark eder. 

• Kodları programda yazarak kod yazma becerisini geliştirir. 

 

Açıklama: Öğrenciler bu etkinlikte string ve integer türündeki değişkenlerle işlemler yapar. Öğrenciler 

verilen kodları sol taraftaki programda yazarak string ve integer değişken türündeki verileri Python 

dilinde nasıl yazmaları gerektiğini pekiştirirler. a = “15” örneğinde değişken türünün string olduğunu 

ve bu sebeple integer türünde olan 5 değeri ile toplanamayacağını öğrencilere açıklayın. 
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Etkinlik 3: 

Kazanımları: 

 

• Matematiksel operatörleri simgeleri ile gösterir. 

 

Açıklama: Öğrencilerden matematiksel operatörlerin isimlerini simgeleriyle eşleştirmeleri isteniyor. 

Öğrencilerle beraber matematiksel operatörleri kullanarak sadece integer türündeki sayılarla 

matematiksel işlemleri yapabileceklerini hatırlatın. 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

 

• Değişken türlerinin hangi veri türleri ile kullanıldığını söyler. 

 

Açıklama: Öğrencilerin değişken türleri ile bu türlerin kullanıldığı veri türlerini eşleştirmeleri 

gerekiyor. Öğrencilerden bu değişken türleri ile ilgili örnekler vermelerini isteyerek sınıfta bu 

örnekleri tartışın. 
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

 

• Python programlama diline uygun olarak değişkenleri isimlendirir. 

 

Açıklama: Öğrencilerden değişkenleri isimlendirirken uymaları gereken kuralları hatırlayarak verilen 

değişken isimlendirmelerini doğru ya da yanlış olarak belirlemeleri bekleniyor. Öğrencilere 

değişkenlerin matematiksel işlem simgesi, noktalama işareti içermemesi gerektiğini, değişken 

isimlerinin sayıyla başlamadığını, Türkçe karakter içermediğini ve büyük harflere duyarlı olduğunu 

hatırlatın. 
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DİZİLER Uygulamasının 2 Etkinlik ve 2 Değerlendirme için kılavuz bilgilerini içermektedir. 
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Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programındaki ilgili kazanımlar: 
1.3.1.2. Metin tabanlı araçlarda oluşturulan programı çalıştırır. 

1.3.1.3. Yapısal ve söz dizimsel kurallara uygun şekilde programlar geliştirir.  

1.3.1.5. Girdilerin belirlendiği ve çıktıların gözlemlendiği programlar geliştirir. 

1.3.3.5. Dizi tipinde veri tanımlar. 

1.3.3.6. Tanımladığı dizi tipindeki veriye ait temel fonksiyonların yer aldığı programları geliştirir 
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Uygulamanın Amacı: Diziler uygulamasında amaç öğrencilerin kodlama yaparken sıklıkla 

kullanacakları diziler yapısını konu anlatımı ve örneklerle öğrenmelerini sağlamaktır. 

 

Uygulamanın İçeriği: Uygulamada öğrenciler C# programlama dilinde kullanılan diziler, foreach 

döngüsü ve metotlarla ile ilgili bilgileri okuduktan sonra konu anlatım videosu ve adım adımları takip 

ederek dizilerin kullanım şekillerini öğrenirler. 

Adım Adım: Öğrenciler bu bölümdeki adımları takip ederek sahneye piano resmi ekler ve yön tuşları 

ve fareyi kullanarak çalabileceği piano için gerekli kodları yazar. 

 

 

 

Kullanılan Araçlar / Tanımlar: 

• Array (Dizi): Tek bir değişkende birden fazla veriyi tutabilmeyi sağlayan yapılardır. Kulanım 

şekli:  
Dizi_türü[] dizi_ismi = new dizi_türü[elemansayisi]; 

 

Dizi_ismi[indeks] = atanacak_değer;        Komutu tanımlanan diziye değer atamak için 

kullanılır. 

 

• Indeks: Dizideki değerlerin sıra numarasıdır. Dizilerde sıralama 0 ile başlar. Bütün dizilerin ilk 

elamanı 0. indekstir. 

 

• Foreach Döngüsü:   Yalnızca dizilere uygulanabilen bir döngü yapısıdır. Kullanımı şu 

şekildedir: 

  

  Foreach (Veritipi DeğişkenAdı in DiziAdı) { 

 yapılacak işlemler; 

} 

• Veri Tipi: Dizi içerisinde tutulan verilerin tipi belirlenir (int, string vs.). 

• Değişken Adı: Verileri tutmak için değişken adı belirlenir. 

• Dizi Adı: Döngünün içerisinde kullanılacak olan dizinin adı girilir.  

• GetLength(): Dizinin eleman sayısını verir. 

• CopyTo( ): Bir dizinin tüm içeriğini başka bir diziye kopyalamak için kullanılır. 

• Array.IndexOf(): Dizi içindeki bir elemanın indeksini döndürür. 

• Array.Reverse(): Dizinin elemanlarını ters çevirir.  

• Array.Sort(): Dizinin elemanlarını küçükten büyüğe ya da alfabeye göre sıralar. 

• Array.Clear(): Dizinin belirtilen alanındaki değerleri temizler. 
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Etkinlik 1: 

Kazanımları: 

 

• Dizi tanımlarken kullanacağı değerleri bilir. 

• Foreach döngüsünü doğru bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrenciler komut satırlarını inceleyerek istenilen çıktıların alınabilmesi için boşluklara 

gerekli komutları yazmalılardır. 
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Etkinlik 2: 

Kazanımları: 

 

• Dizi tanımlarken kullanacağı değerleri bilir. 

• Foreach döngüsünü doğru bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerden komut satırlarındaki boşlukları verilen yönergeye uygun olarak doldurmaları 

bekleniyor. Sonucun console paneline değil de ekrana yazılması gerektiğini vurgulayın. Eğer console  

paneline yazdırılsaydı Debug.Log() komutunu kullanabileceklerini öğrencilere hatırlatın. 
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Değerlendirme 1: 

Kazanımları: 

 

• Dizilerle kullanılan metotları bilir. 

• Metotların görevlerini söyler. 

 

Açıklama: Değerlendirmede öğrencilerin uygulamanın başında öğrendikleri metotları pekiştirmeleri 

amaçlanmıştır. Öğrencilerden dizilerde kullanılan metotlar ve görevlerini eşleştirmeleri isteniyor.  
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Değerlendirme 2: 

Kazanımları: 

 

• Dizi tanımlarken kullanacağı değerleri bilir. 

• Foreach döngüsünü doğru bir şekilde kullanır. 

 

Açıklama: Öğrencilerin komut satırlarına uygun olarak boşluklara gerekli komutları sürüklemeleri 

isteniyor. Öğrencilerle beraber dizi tanımlarken neden int türü kullanıldığını, isimleri içieren bir dizi 

olsaydı hangi veri türünü kullanmaları gerektiğini tartışın.   

 

 


