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Sevgili öğrencilerimiz, 

Hayatımızın her alanına yeni imkanlar katan teknolojik ürünler, pandemi sürecinde de evlerimizin 

duvarlarını aşmamızı sağladı. Sağlık, eğitim, iletişim, hukuk, finans ve eğlence alanlarında 

ihtiyaçlarımızı karşılayacak yenilikçi birçok ürünü kullandık. Önümüzdeki yaz tatilinde dinlenirken de 

teknolojinin sağladığı imkanları kullanacağız.  

Çevrenizdeki teknolojik ürünleri kullanmanın yanı sıra bu teknolojilerin nasıl tasarlandığını, nasıl 

geliştirildiğini merak ettiğinizi düşünüyoruz. Hayalinizdeki bir fikrin gerçeğe dönüşen somut adımlarını 

atmanız ve farklı tecrübeler edinebilmeniz için, faydalı içerikleri öneri olarak sizlere sunuyoruz.  

Programlama, robotik, bilim, maker, tasarım, kendi kendine öğrenme süreci gibi farklı konularda 

önerilerde bulunduk. Unutmayın teknoloji ile geçirdiğiniz vakti değerli kılmak sizin elinizde. 

 

CodingGame 

Eğlenceli bir oyunla programlama becerilerinizi geliştirmek isterseniz, CodingGame sitesini ziyaret 

ederek var olan oyunu kodlarınızla geliştirebilir ve kendi oyununuzu yaratabilirsiniz. 

https://www.codingame.com/home 

 

“Meraklı Maymun” YouTube Kanalı 

Hayalinizdeki hobi elektronik projelerini gerçekleştirmek için Arduino ve Rasberry Pi gibi 

programlanabilir kartların nasıl kullanılacağını eğlenceli içeriklerle öğrenebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/user/MerakliMaymunn 

 

SoloLearn 

SoloLearn uygulamasını Google Play ve App Store'da bulabileceğiniz gibi, web versiyonu da bulunan 

kişisel yazılım öğrenme uygulamasıdır. İçeriğinde birden fazla yazılım dili mevcuttur. İstediğiniz 

yazılım dilini seçebiliyorsunuz. Verilen açıklamaları, anlatımları takip ederek kod parçacıklarının 

kullanım alanlarını ve çalışma mantığını öğrenebiliyorsunuz. Verilen kapsamlı örnekler ile pekiştirme 

yapabilmenize olanak sağlıyor. 

https://www.sololearn.com/ 

 

KhanAcademy 

Bilgisayar Bilimi başta olmak üzere birçok alandan derslerin yer aldığı bu platformda, farklı 

programlama dillerini ve tasarım becerilerinizi keşfedebilirsiniz. Yer alan kısa anlatımların yanında, 

mevcut sistemin içinde denemeler yapmanıza imkân sağlayan editörler bulunmaktadır. Deneme ve 

yanılmalarınıza anında geribildirimler alarak ilerleyebilirsiniz.  

http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi.asp 

 

CodingBat 

CodingBat Projesi, Stanford'da Bilgisayar Bilimi Öğretim Görevlisi Nick Parlante tarafından 

tasarlanmıştır. Kodlama becerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir canlı kodlama 

sitesidir. Java ve Python programlama dillerinde öğrendiğiniz bilgilerin pekiştirilmesini sağlayan örnek 

problemleri içerir. Problemler kullanılacak çözüm yollarına göre gruplandırılarak başlıklara ayrılmıştır. 

Böylece çözümü kolay problemleri tamamlandıkça, sonraki problem çözümüne hazırlık yapmış 

olacaksınız. Siteye üye olarak çözüm bulduğunuz problemleri görerek gelişiminizi takip edebilirsiniz. 

https://codingbat.com/python 

https://www.codingame.com/home
https://www.youtube.com/user/MerakliMaymunn
https://www.sololearn.com/
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi.asp
https://codingbat.com/python


 

Udemy 

Genel olarak çok geniş kapsamlı konuların yer aldığı online kurs platformudur. Edinmek istediğiniz 

kursu dikkatlice inceleyiniz. Yorumlarına, puanlarına bakınız. Özellikle yazılım ve teknoloji konularında 

veya kendinizi geliştirmek istediğiniz farklı alanlarda işinize yarayacak kursları bulabilirsiniz. Kendi 

kendine öğrenmenin en iyi yollarından biri de online kurslardır. Merakınız olan konulara buradan çok 

rahat ulaşabilirsiniz. 

https://www.udemy.com 

 

HowtoMechatronics 

İçerdiği birçok profesyonel projenin geliştirilme sürecini, en basit düzeyden başlayarak 

öğrenebilirsiniz. Bir projenin yapımında; makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği 

alanlarının disiplinler arası bir çalışmayla neler üretebileceğini görebilirsiniz. 

https://howtomechatronics.com/ 

 

Kodular.io 

Android, ios gibi işletim sistemleri için mobil uygulama geliştirmeye yarayan bu platformda, puzzle 

yapar gibi sürükle bırak yöntemi ile hayalinizdeki uygulamayı yapabilirsiniz. Kod yazmadan blok 

kodlama yöntemi ile rahatlıkla uygulama geliştirebilirsiniz.  

https://www.kodular.io/ 

 

Vectary 

Vectary sizlere 3D model tasarlama olanağı tanıyor. Sonrasında ise tasarladığınız 3D modeli standart 

araçlar ile işleyebiliyorsunuz. Bunun dışında, hazır halde bulunan 3D modellerini kendi kişisel 

tercihlerinize göre düzenleyebiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. İnternet üzerinden çalıştığı için 

otomatik olarak kayıt altına alınıyor ve kolayca paylaşımı mümkün oluyor. 

https://www.vectary.com/ 

 

GodotEngine 

Sürükle bırak yöntemiyle ve python benzeri bir programlama diliyle, hem iki boyutlu hem de üç 

boyutlu oyunları tamamen ücretsiz tasarlayabilirsiniz. Hayalinizdeki oyunu tasarladıktan sonra 

Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve HTML5 platformlarında insanların kullanımına paylaşabilirsiniz. 

https://godotengine.org/ 

 

Unreal Engine 4 

Oyun geliştirme sürecini daha profesyonel ilerletmek ve oyunu daha fazla cihazda kullanılabilecek 

şekilde tasarlamak için kullanabileceğiniz bir platformdur. Tam oyun motoru sürümünü ücretsiz 

kullanabilirsiniz. Hazırladığınız oyunlar, insanların beğenisiyle para kazandırmaya başladığında 

kazancınızdan yüzde 5 telif hakkı ücreti ödeyerek oyun motorunu kullanmaya devam edebilirsiniz. 

https://www.unrealengine.com/en-US/ 

 

“Chappie” Film Önerisi 

2015 yılı yapımı filmde, robotlardan oluşan polis kuvvetleri bulunmaktadır. Bu durumu istemeyen 

insankar robot kuvvetlerinin içerisinden bir robotu kaçırarak yazılımını değiştirir ve yapay zekâ robot 

oluşturarak kendi kendine kararları verebilen bir robot haline gelir. Ancak daha sonra yazılımsal 

durumlar değiştiğinde Chappie tekrar tehdit olmaya başlar. 

 

https://www.udemy.com/
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“Upgrade” Film Önerisi 

 

2018 yılı yapımı filmde, kaza sonucu felçli kalan birinin mikroçip sayesinde tekrar sağlığına 

kavuşmasının ve eşinin katillerini aramasının hikayesi anlatılmaktadır. Katilleri bulmak için yaptığı 

araştırma sırasında, vücudundaki STEM olarak isimlendirilen yapay zeka implantının, ona yardımcı 

olmak dışında farklı hedefleri olduğu ortaya çıkar. 


