
ROBOTİK 
ÇALIŞMALARI

Arka kapak 
içindeki şifreni al, 

www.codingbk.com’a 
gir, videoları takip et, 

geleceğin dili  
kodlamayı öğren!

4

FIRST® LEGO® 
Türkiye’de

5

Gelişmiş ülkelerin 
en büyük farkı 
teknoloji eğitimine 
yaptıkları yatırımdır.

Sayfa: 3

En saygın 
üniversitelere 

burslu gidiyorlar 

TEKNOLOJIYI YALNIZCA KULLANAN DEĞIL, ÜRETEN BIR NESIL IÇIN



2

ROBOTIK EĞITIM
FEN VE MATEMATIK BECERISINI ARTTIRIR
Robotik çalışmaları öğrencilere 

teknoloji kullanımı, tasarım, fen 
bilgisi ve matematiksel işlemler ko-

nularında beceri kazanmalarını amaçlar. 
Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler 
kendilerini bir bilim insanı, mühendis 
ya da  tasarımcı gibi hissedip, zamanla 
günlük yaşamdaki sorunları incelemek, 
bu sorunlara çözüm bulmak konusunda 
kendilerine daha fazla güven duymaya 
başlar.

Robotik etkinliklerinin hedefi öğrenci-
lere özgün, yaratıcı düşünebilme, sebep 
sonuç bağlantısı kurabilmeyi sağlar. 
Ayrıca belirli hedefleri gerçekleştirebilen 
modeller üretebilme, gözlem ve ölçüm 
sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri de-
neyebilmeyi de bu etkinlikler kazandırır. 

Bilimsel olarak incelenmeye uygun 
sorular sorma, yeni olasılıklar hayal 
etme, sistematik gözlem ve ölçüm yap-
ma, şema, çizim, tablo ve grafikler kulla-
narak verileri sunma, varsayım kurma 
becerileri de bu etkinliklerle kazandırılır. 

Öğrenciler robotik çalışmalarında ses, 
ışık ve hareket sensörü ile çalışan robot 
ve diğer ürünler, hareketli maketler ve 
engelliler için harekete duyarlı ev eşyası 
ve kişisel eşya gibi sosyal sorumluluk 
amacı taşıyan materyaller üretirler. 

5 YAŞINDA KODLAMAYLA TANIŞAN 
DAHA ÇABUK KAVRAR

Erken çocukluk, robotik çalışmaları 
için erken bir yaştır ancak öğrencilerin 
robotik çalışmalarına geçiş yapabil-
meleri için bu yaşlarda temel kodlama 
bilgisini edinmeleri önemli. 5 yaşından 
itibaren kodlama eğitimiyle tanışan ço-
cuklar, ilkokula başladıklarında robotik 
çalışmalarını daha kolay kavrar. 

İlkokulda robotik eğitiminde öğren-
ciler lego setlerini kullanarak özgün 
tasarımlar üretir, dişlileri, basit makine 
mekanizmalarını öğrenir, hazırladık-
ları mekanizmaları sensörler ve motor 
kullanarak nasıl çalıştırabileceklerini 
uygulamalı olarak keşfederler. 

TÜRKİYE’DE ROBOTİK EĞİTİM: 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ÖRNEĞİ  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
açıklanan müfredatta ilkokulda yer 
verilmesi tasarlanan kodlama eğitimiyle, 
ülkemizde robotik eğitiminin alt yapı-
sının da sağlanabileceği düşünülüyor.  
Türkiye’de ilk kez kodlama ve robotik 
eğitimini uygulayan eğitim kurumu 
olarak Bahçeşehir Koleji örneği üzerinde 
durmak, robotik eğitiminin yapısını 
anlamamıza yardımcı olabilir. 

Bahçeşehir Kolejinin tüm kampüsle-
rinde uygulanan STEM+A eğitimi kap-
samında öğrencilerden proje üretmeleri 
ve tüm derslerde öğrendikleri bilgileri 
bu projelerde aktif olarak kullanmaları 
bekleniyor. Ortaokul ve lise seviyesinde 
katıldığı, STEM eğitimini destekleyen 
Uluslararası FIRST LEGO League Robotik 

turnuvalarında edinilen deneyimler, 
kodlama ve robotik derslerinin oluştu-
rulmasında önemli bir veri sağlıyor. 

Robotik turnuva tecrübeleri, dünya-
daki benzer uygulamalar ve ilkokul sevi-
yesinde pilot olarak yapılan çalışmalar 
temel alınarak, programı Bahçeşehir Üni-
versitesi iş birliğiyle hazırlanan kodlama 
ve robotik derslerinde, MIT Üniversitesi 
ve legoGroup tarafından geliştirilmiş “Pi-
coCricket” ve “LEGO® MINDSTORMS® 
NXT” robotik setleri kullanılıyor.

BEŞ MODÜLDE ROBOTİK DERS 
Bahçeşehir Kolejinde bu deneyimler-

den hareketle oluşturulan Kodlama ve 
Robotik dersi, beş modülden oluşuyor:  
Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı, 
Kodlama, Robotik, Dijital Tasarım ve 
Animasyon, Oyun Programlama.  

Öğrenciler modüllerden elde ettiği 
kazanımlarla diğer derslerde (Fen, 
Matematik, Hayat Bilgisi, Fen bilimleri…) 
öğrendikleri konuları kullanarak özgün 
projeler üretiyor. Hayal ettikleri projeyi 
kolayca üç boyutlu modellemelerini 
sağlamak için ders materyali olarak yaş 
gruplarına paralel Lego Education tara-
fından geliştirilmiş LEGO® Education 
WeDo, LEGO® MINDSTORMS® Educa-
tion EV3 robotik setleri ve MIT Medya 
Laboratuvarında geliştirilmiş görsel 
programlama dili kullanılıyor. 

Derslerde öğrendikleri bilgilerin kulla-
nıldığı ve çevrelerinde her gün rastladık-
ları teknolojileri kolaylıkla anlamalarını 
hedefleyen bu çalışmalarla öğrenciler 
ikili gruplarla tasarım yapıyor, dişlileri, 
basit makine mekanizmalarını öğreni-

yor, hazırladıkları mekanizmaları 
sensörler ve motor kullanarak nasıl 
çalıştırabileceklerini uygulamalı 
olarak keşfediyorlar.  Ders progra-
mında yer alan problem çözme akti-
viteleri ile öğrenciler özgün projeler 
geliştiriyor, bunların anlatımlarını da 
yaparak sunum becerileri kazanıyorlar. 

Bahçeşehir Kolejinde İlkokul Robotik 
Modülünde çalışmalar beş aşamada 
gerçekleşiyor:

İNCELEME: Robotik derslerde kulla-
nılan Lego Wedo setleri ile yapılan her 
çalışmanın başında çalışmanın nerede 
ve nasıl kullanıldığını anlatan bir giriş 
olur. Bu, öğrencinin günlük yaşamda 
çevresinde gördüğü mekanizma ve robo-
tik araçlarla bağlantı kurmasını sağlar. 
Öğretmen bu girişi kendi ekleyeceği 
resim ve videolarla zenginleştirir. 

TASARLAMA: Robot yapım aşamasında 
iki öğrenci adım adım yönergeleri takip 
ederek robotlarını inşa eder. Takım 
çalışması, iletişim, iş birliği ve motor 
becerilerini geliştir. Robotların yapımı 
tamamlandıktan sonra üretilen meka-
nizmaların çalışma sistemleri üzerinde 
öğrencilerle değerlendirme yapılır. Fen, 
matematik, teknoloji ve mühendislik 
alanları ile bağlantıların fark edilmesi 
sağlanır. Yönerge ile çalışmalarla he-
deflenen becerileri kazanan öğrencilere 
belirli aralıklarla problemler verilerek 
probleme çözüm getirecek şekilde robo-
tik model tasarlamaları da beklenir.

KODLAMA: 21’inci  yüzyıl becerileri 
içinde yer alan ve erken yaşlarda edi-
nilmesi yararlı olan bir beceridir. Renkli 
görsel bir blok kodlama sistemine sahip 

olan Wedo Software sayesinde öğrenci-
ler için kodlama kolay ve eğlencelidir. 
Kod bloklarında bulunan kodları yan 
yana sıralayıp komut dizisi oluşturarak 
öğrenciler robotlarının hareket etmesini, 
ses çalmasını, sensörlerden gelen veriye 
göre hareket etmesini sağlar. Öğren-
ciler örnek robot kodlama bloklarını 
uygulayabileceği gibi robotlarını kendi 
belirledikleri düzende çalışacak şekilde 
farklı program kodları da yazabilirler.  
Lego Wedo programlama ile yaptıkları 
mekanizmaların nasıl canlandığını 
gören öğrenciler çevremizdeki robotik 
sistemleri kolayca anlayabiliyor, benzer 
çözümleri kendilerinin de yapabileceğini 
fark ediyorlar. Problem çözmek, yaratıcı 
çözümler üretmek artık onlar için bu 
sayede daha kolay. 

GELİŞTİRME:  Robotlarını yapan ve 
çalıştıran öğrenciler bu son adımda 
ürünleriyle oynamak, incelemek, dene-
mek, değiştirmekte serbestler. Bu onlara 
çalışmayı anlama, geliştirme şansı 
tanıyan en önemli adım. Öğrencilerin 
yaptıkları küçük değişikliklerle oldukça 
yaratıcı fikirler ortaya koyduklarını gör-
mek şaşırtıcı bir deneyim sunuyor. 

ANLATMA:  Yapılan çalışmalar sınıfta, 
gruplar arasında, öğretmenlere zaman 
zaman da velilere sunulmaktadır. Bu, 
öğrencilerin sunum becerilerinin geliş-
mesine katkıda bulunmaktadır.  

Kodlama ve Robotik 
etkinlikleri ile şu becerilerin 
kazandırılması hedeflenir 
· Hayatları boyunca kullanacakları bilişimsel düşünme becerileri,
· Akıllı cihazları anlama, kullanabilme ve yeni akıllı cihazlar geliştirme,
· Mühendislik tasarım sürecini öğren-me,
· Kodlama, robot programlama,
· Ne, nasıl çalışır konularında özgün, yaratıcı düşünebilme,
· Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma,
· Oyun tasarımı ve oyun programlama,· Strateji geliştirme, risk değerlendir-me,
· Eleştirisel düşünme, farklı fikirleri dinleme, 
· Varsayım kurma ve yapılan ölçüm-lerle tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya çalışma ve sonrasında daha ileri varsayım-lar yapabilme,
· Hatadan ders çıkarma, zaman yöne-timi,
· Çalışmaktan keyif alma,
· Birçok meslek dalını tanıma, dene-yimleme fırsatı,
· Eğlenerek, deneyerek öğrenme,
· Araştırma becerileri,  
· Takım çalışması,
· Sunum becerileri, 
· Sosyalleşme. 



Ana sınıfında başlayıp 
ilkokulda devam eden 
kodlama ve robotik 

müfredat ortaokulda da ürünlere 
dönüşerek devam eder. Tüketen 
değil üreten toplum bilincinin 
oluşturulması hedeflenir. Fen 
Bilimleri matematik mühendislik 
ve teknoloji alanları arasındaki 
bağı öğrencilere kazandırmak 
amaçlanır.

Bahçeşehir Koleji Kodlama 
ve Robotik dersleri ile teknolojiyi 
takip eden değil, üreten bireyler 
kazandırmayı hedefliyor. Bu 
hedeflerle kodlama robotik 
derslerinin kazandırmış olduğu 
algoritmik ve hesaplamalı 
düşünmeyi harmanlayarak, 
gelecek için çocuklar hazırlanarak 
kendi ürünlerini ortaya 
çıkarabilirler.

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİ 
GELECEK İÇİN ÖNEMLİ 

Bahçeşehir Koleji ortaokul 
ve lise eğitiminden sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Özge Aslan, kodlama ve robotik 
derslerin ortaokulda kullanımıyla 
ilgili şu bilgileri verdi:

Öğrencilerin internette 
kodlama yapabilecekleri birçok 

platform var. Bunlar kodlamanın 
nasıl yapılacağı ile ilgili temel 
bilgileri de verir. Öğrencilerin 
bu konuda kendi kendilerine 
duyarlılık geliştirip, yine kendi 
başlarına bu süreçlere girmeleri 
zor olur. Öğretmenlerin bu 
konuda ilk yapmaları gereken 
kodlamanın öğrenci üzerinde 
farkındalığını yaratmaktır. 
Yarattıkları farkındalıkla 
öğrencilerin tamamının bu sonsuz 
sürece ilk adımlarını atmalarını 
sağlarlar. 

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EN BÜYÜK 
FARKI TEKNOLOJİ EĞİTİMİNE
YATIRIMLARIDIR

Gelişmiş ve çok hızlı gelişmekte 
olan ülkelerin diğer ülkelerden 
en büyük farkları teknolojiye 
eğitim yatırımlarıdır. Bu eğitim 
ve yatırımlarla artık bu ülkeler 
teknoloji üretmeye başlar ve 
bunları dünyaya satarak çok 
büyük bir atılım yaparlar.

ERKEN YAŞTA TEMEL 
KODLAMA EĞİTİMİ ŞART 

Yazılım geliştirme de 
yatırımdan çok, nitelikli insan 
gücü ve eğitim konusu ile 

doğrudan bağlantılı olan bir 
süreçtir. Erken yaşta kodlama 
eğitimi bu konuda en önemli 
faktördür. Çünkü yazılım 
geliştirme ile  üniversite çağında 
karşılaşanların hayal güçleri 
zayıflar ve sıradanlaşırlar. 
Hayal gücü, yaş, eğitim ve 
tecrübe gibi faktörler ile ters 
orantılıdır. Ancak bizlere yazılım 
sektöründe yeni uygulama 
ve farklı fikirler gerekir. Bu 
anlamda erken yaşta temel 
kodlama eğitimi çok önemlidir.

Erken yaşta verilen tüm 
eğitimlerde soyut kavramları 
aktarmak en zor durumdur. 
Gelişim düzeylerine bağlı olarak 
öğrenciler soyut kavramları 
somut cisimler ile eşleştirmeli. 
Bu anlamda kodlama onlar için 
çok soyut bir kavram olarak 
görülebilir. Bu soyut konunun en 
etkili çözümü robotik eğitimidir. 
Öğrenciler için robotik, kodların 
beden bulmuş halidir. Soyut 
olarak yazdıkları kodların 
karşılığını eş zamanlı olarak 
artık gözleri ile görüp elleri ile 
tutabildikleri somut 
robotlar olarak 
hayata 
geçirirler.

           Ortaöğretimde kodlama ve robotik derslerle 
öğrenciler projelerini hayata geçiriyor

Dr. Özge 
Aslan

Bahçeşehir 
Eğitim 

Kurumları 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
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Bahçeşehir Koleji tüm kampüslerinde Kodlama 
ve Robotik derslerine 5 yaşta başlıyor, orta-
okulun sonuna kadar devam ediyor. Ortaokul 

seviyesinde dersler şu 5 ana modülden oluşuyor: 
Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı,Programlama, 
Robotik,Animasyon Tasarımı ve Oyun Tasarımı

Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı: Bu modülde 
ana hedef, öğrencilere interneti kullanarak doğru 
bilgiye nasıl ulaşacaklarının püf 
noktalarını vermek. İlk haftalarda 
siber zorbalık, internet dolan-
dırıcılığına karşı önlemler, doğru 
oturuş pozisyonları ve teknolojinin 
doğru kullanılması, yeni teknoloji-
lerin tanınması, arama motorlarını 
kullanarak doğru bilgiye ulaşılması 
gibi konular doğrultusunda çalışma 
yapılır. 

Programlama: 5’inci sınıf 
düzeyinden itibaren öğrencilere 
bu modülde, üniversite seviye-
sinde karşılaşacakları algoritma 
ve akış şeması konuları anlatılır. 
Normal hayattan örnekler verilerek 
öğrencilerin bu soyut şematik 
kavramları özümsemesi sağlandıktan 
sonra, günümüzde kullanılan en az 
bir akış şemasını çizebilecek seviyeye 
getirilirler. Massachusetts Institute of 
Technology tarafından geliştirmiş “App 

Inventor” programı kullanılır.
Robotik: Tüm kampüslerde ortaokul seviyesin-

de Kodlama ve Robotik derslerinde “EV3, LEGO® 
MINDSTORMS® Education, Ana Set” ve “NASA iş 
birliğinde hazırlanan “UZAY MACERASI” paketi” kul-
lanılır. Öğrenciler bu materyaller ile kendi robotlarını 
tasarlayıp, onları programlayarak harekete geçirir. 

Animasyon Tasarımı: Öğrenciler dünyadaki diğer 
akranları ile aynı anda katıldıkları kodlama haftası et-
kinlikleri ile, internet üzerinden Code.org ve Scratch 
kullanarak, hem programlama temelleri konusunda 
bilgilerini pekiştirip, hem de animasyon tasarımı 
konusunda gereken becerileri kazanmaları sağlanır.

Oyun Tasarımı: İlkokul seviyesinden oyun tasa-
rımı konusunda temel bilgiye sahip olan öğrenciler, 
dijital ortamda nasıl oyun tasarlayacakları 
ile ilgili temel bilgiyi bu modülde alırlar. Bu 
modülde Pixel Press Floors ve Microsoft 
Kodu gibi oyun tasarımı platformlarında 
temel oyun tasarımı mantığını öğrenerek  
kendi oyunlarını tasarlarlar. 

Ortaokul seviyesinde Kodlama ve Robotik Dersi

STEM Eğitimine  
Sanat Katkısı 

STEM, algoritmik düşünce becerile-rini erken yaşta kazandıran, disiplinler arası çalışma ortamı sunan ve eğitime üretim odaklı yaklaşan eğitim sistemi olarak bugün dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanıyor.
“STEM” Türkiye’de henüz sayılı çalış-ma gruplarının hedef ve amaçları iken, Amerika’da bu projenin ülke için önemli olduğuna inanan devlet, 2012 yılında STEM eğitimi konusunda öğretmen yetiştirme amaçlı bir bütçe ayırmıştır.STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimele-rinin birleşiminden oluşur. Bahçe-şehir Koleji de buna “A” harfi yani art (Sanat) kelimesini de ekleye-

rek STEM + A eğitimini veriyor.
STEM + A eğitiminde sanatı da 
işin içine katan kolej, çağımız-

da geliştirilen her ürünün 
görsellik anlayışı olduğun-

dan hareket ediyor. 
STEM + A eği-

timinin en 
önemli 

temel 
ayak-
ların-

dan 
biri de 

robotik 
eğitimdir. 

Çünkü verilen 
robotik eğitim-
lerde kullanılan 
setler, öğrencile-
re Fen, Teknoloji, 
Mühendislik ve 
Matematik eğitim-

lerinde büyük katkı 
sağlar. Ayrıca her 

öğrencinin kendisi-
ne özel geliştirebildiği ve tasarlayabildiği lego ürünlerini 

kullanıyor olmak, tasarımsal 
anlamda işin içine sanatı da 
katmalarını sağlıyor. 



Dünyada 80 ülkede yapılan FIRST® LEGO®League (FLL) 

ARTIK TÜRKIYE’DE
FIRST Vakfı (For Inspiration and 

Recognition of Science and 
Technology); gençlere bilim ve 

teknoloji alanlarında ilham vermek 
ve onları bu alanlara özendirmek 
amacıyla ABD’li başarılı bir mühen-
dis, mucit ve girişimci Dean Kamen 
tarafından 1989’da kuruldu. Önceleri 
robot turnuvaları düzenleyen FIRST 
Vakfı  robot turnuvalarıyla, ilk ve 
ortaokul seviyesine erişebilmek için 
yol ararken LEGO’nun (ABD’nin ünlü 
teknik okulu MIT’de geliştirilen) robot 
platformu işbirliği yapıyor. 

FIRST® LEGO® League / FLL , 
FIRST  Vakfı ve LEGO firmasının ortak 
çalışmasından doğan uluslararası kar 
amacı gütmeyen bir program. Genç 
ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar 
kurarak her yıl dünyanın gündemine 
ait farklı bir tema üzerinde araştırma 
yapıp,  çözüm üreterek, paylaşıp, öz-
güven inşa ediyorlar. Evrensel sunum 
metotlarını uygulayarak, takım olarak 
çalışmayı öğrenerek kaynakları iyi 
kullandıkları bir deneyim yaşıyorlar.

Böylece öz güven sahibi, sorgula-
yan, takım halinde toplumsal sorun-
lara çözümler üretebilen bir gençlik 
yetişmesi niyetiyle dünyada  80 ülke-
de yapılan FIRST® LEGO®League (FLL)

etkinliği Türkiye’de de düzenleniyor. 
FLL etkinliği; tematik, bilimsel, 

süreç ve takım çalışması odaklı bir 
turnuvadır. 

Turnuvalara katılacak 4-10 kişiden 
oluşan takımlar, robot tasarlayıp, 
program yazıyor, araştırmalar sonucu 
özgün çözümler üretiyor, teatral 
sunumlar yapıyor, süreç içinde ka-
zan-kazan tavırları içselleştirilerek, 
kullanılıyor ve yayılıyor.

ŞENLİK HAVASINDA TURNUVA 
FLL yarışma, sonuç değil süreç 

odaklı bir turnuvadır. Turnuvaya 
hazırlık sürecinde öğrencilerin yaptığı 
tema ile ilgili araştırma, konu ile ilgili 
uzmanlarla görüşme, geziler, takım 
çalışması öğrencilere süreç içinde 
çok şey kattığı için hepsi kazanmış 
olur.  

Turnuva günü bütün 
takımlar birbirlerine 
yöresel hediyeler dağıtır. 
Bir tarafta müzik çalar 
bütün takımlar birlikte 
oynayıp, eğlenirler. Ay-
rıca yaptıkları projeleri 
birbirlerine anlatırlar 
Yani turnuva günü şen-
lik havasında geçer. 
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FLL Jr. çocukları 
araştırmaya teşvik eder
FLL Jr. amacı 6-10 yaş arası çocukları araştırma ve ta-

sarım yapmaya teşvik ederken, takım çalışması ve iletişim 
becerileri kazandırır. Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/
FLL Jr. çocukları erken yaşta FETEMM (Fen, teknoloji, 
mühendislik, matematik) kavramı ile tanıştırmak amacıyla 
tasarlanmış bir programdır.

Bahçeşehir Okulları Türkiye’de STEM “Science (Fen), 
Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve 
Mathematics (Matematik)” eğitimine öncülük etmeyi ve 
bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefler.

Bu alanda en etkin eğitim yöntemlerinden biri olan 
Lego Education Eğitim setleri ile her yıl FLL ile paralel bir 
tema ile dünya çapında düzenlenen FLL Jr. Fuarları çok 
verimli ve eğlenceli geçer. Bahçeşehir Okulları’nın birçok 
şehirde de ev sahipliği yaptığı fuarlara bu yıl yine aynı 
okullardan Türkiye genelinde 47 takım katıldı.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr.’ye katılım 
bireysel değil takım olarak yapılıyor.

Takımlar 18 yaşından büyük bir çalıştırıcı, öğretmen 
(takım koçu) ve 6-10 yaş arası en az 3, en fazla 6 çocuktan 
oluşuyor.

Takım oluşturmak için herhangi bir okul veya kuruma 
bağlı olmak gerekmemez.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr.’ye ilkokul 
öğrencileri (1-2-3-4. sınıflar) katılabilir.

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ 
FIRST®LEGO®League Jr. 

6-10 yaş arası çocuklara yönelik eğlenceli bir STEM 
programıdır. Her sezonun, yeni ve heyecan verici bir 
konusu olur. 

En az 3 en fazla 6 kişilik takımlar, sezon teması hak-
kında bilgi edinirler. Öğrendiklerini gösteren motorlu bir 
LEGO® modeli inşa ederler. Keşif yolculuklarında öğren-
diklerini anlatan bir “Anlat Bana” posteri tasarlarlar. Tüm 
bu çalışmaları FIRST® LEGO ® League Jr. özdeğerlerini 
uygulayarak yürütürler. FLL Jr. özdeğerleri saygı, paylaşma 
ve takım çalışmasını kapsar. Sezon sonunda tüm takımlar 
çalışmalarını paylaşmak ve eğlenmek için bir araya gelirler.

FLL Jr. fuarlarının  
genel felsefesi
Her FLL Jr.fuarı, katılımcı-

ların bireysel ve takım olarak 
katkılarına önem verir. Her 
fuar, olumlu paylaşım, öğre-
nim, eğlence ve (iyi yapılmış 
görevleri) kutlama ortamıdır.

Jr.FLL, rekabetçi olmayan, 
işbirliği odaklı bir programdır.

FLL Jr.süreci bir keşif, 
İŞBİRLİĞİ çalışmasıdır; öne 
çıkan asla REKABET değildir. 
Rekabet yerine, işbirlikçi 
öğrenim ve paylaşım ortamı 
olabilmesi için gerekli önlem-
ler alınmıştır. FLL Jr.fuarları-
nın her biri bu felsefeyi takip 
eder. Unutmayın ki, fuarların 
yıldızları 6-10 yaş arası ço-
cuklardır. Her fuar, çocukların 
çalışmalarını sergilemeleri ve 
aşağıda belirtilenleri paylaş-
maları için tasarlanır:
' Bilim ve mühendislik 

konularındaki deneyimleri,
' Takımın bir üyesi olarak 

öğrendiklerini,
' Uzman rolünü 

oynarken başkalarına 
öğretmenin zevkini...

FLL turnuva süreci 3 ana değerlendir-
me alanı içerir: Proje, Öz Değerler, Robot 
Tasarım ve Robot Performans.

Proje: Her yıl belirlenen tema (Bu sene 
ki tema “hayvanlar: yaşam ortaklarımız” / 
ANIMAL ALLIES ) doğrultusunda öğrencile-
rin bir sorun tespit edip gerekli araştırma ve 
çalışmalar yapıldıktan sonra soruna çözüm 
buldukları kısımdır. 

Öz Değerler: Katılan öğrencilerin bir 
takım oldukları, koçların ve danışmaların 
rehberliğinde çözüme ulaşmak için işleri 

birlikte yaptıkları, arkadaşça rekabet kural-
larına uydukları, yaptıkları her şeyde duyarlı 
profesyonellik gösterip eğlendikleri, ben 
değil biz oldukları kısımdır.

Robot Tasarım ve Robot Performans: 
Her yıl belirlenen temaya uygun masa 
görevleri olup, kendi tasarladıkları robot ve 
kollarla verilen görevleri masa başında 2.30 
dakika gibi bir süreyle yaptıkları kısımdır.

FLL 
Jr. Özdeğerleri

· Biz bir takımız.
· Koçlarımızın rehberliğinde, işleri biz 

yaparız.
· Koçlarımız öğrenmemize yardımcı olur 

ama cevapları biz kendimiz buluruz.
· Deneyimlerimizi ve keşfettiklerimizi 

başkaları ile paylaşırız.
· Çalıştığımız, oynadığımız ve paylaş-

tığımız zaman diğerlerine karşı nazik, 
yardımsever ve saygılıyız. Biz buna 

Duyarlı Profesyonellik® deriz.
· Hepimiz kazananız.

· Eğleniriz!

Robotik turnuvalarında 
3 önemli alan 



BAHÇEŞEHIR KOLEJI ROBOTIK TAKIMI
DÜNYANIN EN SAYGIN ÜNIVERSITELERINE BURSLU KABUL EDILIYOR

Her yıl Türkiye’deki devlet ve özel 
okulların robotik takımları, FRC ve 
FLL’ye katılarak ülkemizi temsil ediyor. 

2009 yılından bu yana FRC ve FLL’ye katılan 
Bahçeşehir Koleji robotik takımları, bu alanda 
en başarılı ve sürekli ekiplerin başında geliyor. 

Şimdiye kadar FRC ve FLL 
turnuvalarında sayısız başa-
rıya imza atan Bahçeşehir 
Koleji robotik takımları, al-
dıkları ödüllerle hem kendi-
lerine hem de Türkiye’deki 
robotik çalışmalarına büyük 
katkılarda bulunuyor. 

Başarıları sayesinde dün-
yanın en saygın üniversite-
lerine burslu olarak kabul 
ediliyor, Türkiye’de robotik 
çalışmalarına öncülük edi-
yor ve kendilerinden sonra 
gelecek öğrencilere başarıla-
rıyla ilham veriyorlar. 

AMERİKA’DAN ÖDÜL YAĞDI
2016 yılında Bahçeşehir Koleji Fen ve Tek-

noloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, New 
York City FIRST® Robotics Şampiyonası’nda en 
prestijli ödül olan Chairman’s Award’u almaya 
hak kazandı. Aynı yıl uluslararası robotik 
turnuvasına ilk kez katılan Bahçeşehir Koleji 
Anadolu Lisesi robotik takımı ANDROIT AND-
ROIDS 6025 ise Texas Alamo FIRST® Robotics 
Şampiyonası’nda Rookie All Star Ödülü’nü 
alarak ABD’de St. Louis’de yapılan Dünya Ro-
botik Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 
ANDROIT ANDROIDS 6025 takımı ABD St. 
Louis’de düzenlenen FIRST® Championship 
2016’da da büyük bir başarı göstererek Rookie 
Inspiration ödülünün sahibi oldu. 2017 yılına 
gelindiğindeyse ANDROIT ANDROITS, ABD’de 
düzenlenen FRC’de “Engineering Inspration” 
ödülünü kazandı. Aynı yarışmada Bahçeşehir 
Koleji Edirne Kampüsü robotik takımı Ordini-
as, “Rookie All Star” ödülünü aldı. 
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Tam 8 yıldır 
ülkemizi temsil eden Bahçeşehir Koleji 

Robotik Takımları, ülkemizde de bu alanda öncülük 
ederek, başarıdan başarıya koşuyor. 

2007 “FLL OEC CHAMPION’S AWARD FIRST 
LEGO LEAGUE OPEN EUROPEAN CHAMPIONS-
HIP BOD, NORVEÇ MAY 19–20”  
2007 “RESEARCH AWARD FIRST LEGO LEAGUE 
OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP BOD, NOR-
VEÇ MAY 19–20” 
2007 “FIRST LEGO LEAGUE OPEN EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP ROBOT PERFORMANCE AWARD 
1ST PLACE” 
2007 “FLL FIRST LEGO LİGİ Türkiye ROBOTİK 
TURNUVALARI AMEZA ŞAMPİYONLUK KUPASI”
2008 “5.FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE TURNUVASI 
EN İYİ ROBOT TASARIM ÖDÜLÜ” 
2008 “FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE ROBOTİK TUR-
NUVALARI ROBOT PERFORMANS 2.LİK ÖDÜLÜ ( 
ENERJİ BULMACA )” 
2008 “FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE ROBOTİK 
TURNUVALARI EN YARATICI TASARIM KUPASI 
NANO MACERA” 
2009 “6.FIRST LEGO LİGİ İSTANBUL YEREL 
TURNUVASI EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ” 
2009 “6.FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE TURNUVASI 
3.LÜK ÖDÜLÜ SMART MOVE” 
2009 “FLL FIRST LEGO* LEAGUE 6.FIRST LEGO 
LİGİ İSTANBUL YEREL TUNUVASI ŞAMPİYONLUK 
ÖDÜLÜ” 
2009 “6.FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE TURNUVASI 

EN ÖZGÜN ROBOT TASARIM ÖDÜLÜ”   
2009 “6.FIRST LEGO LİGİ İSTANBUL YEREL 
TURNUVASI EN İYİ ROBOT PERFORMANS 2’LİK 
ÖDÜLÜ EN ÖZGÜN ROBOT TASARIM ÖDÜLÜ”  
2009 “FIRST LEGO LİGİ TÜRKİYE ROBOTİK 
TURNUVALARI EN YARATICI TASARIM ÖDÜLÜ” 
2010 “FLL FIRST LEGO LEAGUE İSTANBUL 
YEREL TURNUVASI EN İYİ ROBOT PERFORMANS 
ÖDÜLÜ “
2011 “FLL WORLD FESTIVAL ST. LOUIS, MO, USA 
INSPIRATION AWARD 3RD PLACE” 

2011 “BİLİM KAHRAMANLARI 8.TÜRKİYE TUR-
NUVASI İLHAM VERİCİ TAKIM ÖDÜLÜ” 
2011 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 8. TÜRKİYE TURNUVASI 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ” 
2011 “BİLİM KAHRAMANLARI TÜRKİYE İKİNCİLİK 
ÖDÜLÜ
2011 “FLL FIRST LEGO - LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR DUYARLI PROFESYO-
NELLİK”
2011 “FIRST LEGO LEAGUE OPEN EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP TEAMWORK AWARD” 
2011 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRAMAN-
LARI BULUŞUYOR MEKANİK TASARIM ÖDÜLÜ”
2012 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR 
9.TÜRKİYE TURNUVASI ÖZ DEĞERLER JÜRİSİ 
ÖDÜLÜ “
2012 “BİLİM KAHRAMANLARI 9.TÜRKİYE TUR-
NUVASI ROBOT TASARIM JÜRİSİ ÖDÜLÜ” 
2012 “FLL FIRST LEGO - LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 9.TÜRKİYE TURNUVASI 
ROBOT PERFORMANS 3.LÜK ÖDÜLÜ” 
2012 “FLL FIRST LEGO LEAGUE OPEN EURO-
PEAN CHAMPIONSHIP 2012 FLL PROJECT BEST 
PRESENTATION 3RD RANK” 
2012 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 9.TÜRKİYE TURNUVASI 
ROBOT PERFORMANS 1.LİK ÖDÜLÜ” 
2012 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 9.TÜRKİYE TURNUVASI 
PROJE 2.LİK ÖDÜLÜ” 
2012 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 9. TÜRKİYE TURNUVASI 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ” 
2012 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR TÜR-
KİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ” 
2013 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR / 
10.YIL 10.TÜRKİYE TURNUVASI ULUSAL

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ” 
2013 “FLL FIRST LEGO LEAGUE OPEN EURO-
PEAN CHAMPIONSHIP FLL CORE VALUES BEST 
TEAMWORK 1ST RANK” 
2013 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR/10.
YIL 10.TÜRKİYE TURNUVASI İSTANBUL -2.BÖLGE 
PROJE JÜRİSİ ÖDÜLÜ” 
2013 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR/10.
YIL 10.TÜRKİYE TURNUVASI İSTANBUL -2.BÖLGE

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ” 
2013 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAH-
RAMANLARI BULUŞUYOR/10.YIL 10.TÜRKİYE 
TURNUVASI MEKANİK TASARIM ÖDÜLÜ” 
2013 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAH-
RAMANLARI BULUŞUYOR/10.YIL 10.TÜRKİYE 
TURNUVASI İSTANBUL 1.BÖLGE PROJE JÜRİSİ 
ÖDÜLÜ” 
2014 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR 
11.TÜRKİYE TURNUVASI İSTANBUL 1.BÖLGE 
ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ” 
2014 “BİLİM KAHRAMANLARI 11.TÜRKİYE TUR-
NUVASI İSTANBUL 2.BÖLGE ROBOT TASARIM 
JÜRİSİ ÖDÜLÜ” 
2014 “FLL FIRST LEGO LEAGUE 11.TÜRKİYE 
TURNUVASI İSTANBUL 2.BÖLGE ROBOT PER-
FORMANS 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ” 
2014 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 11.TÜRKİYE TURNUVASI 

İSTANBUL 2.BÖLGE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ” 
2014 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 11.TÜRKİYE TURNUVASI 

ROBOT PERFORMANS BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ” 
2015 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR 
12.SEZON İSTANBUL AVRUPA YEREL TURNUVALARI 
1.BÖLGE ROBOT PERFORMANS BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ” 

2015 “FLL WORLD CLASS WORLD FESTİVAL ST. LOUİS, 
MİSSOURİ, USA PRESENTATİON AWARD 2ND PLACE” 
2015 “BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR 
12.SEZON İSTANBUL AVRUPA YEREL TURNUVA-
LARI 1.BÖLGE ROBOT TASARIM JÜRİSİ ÖDÜLÜ” 
2015 “FIRST ROBOTICS OFF-SEASON SAFETY 
ANİMATİON AWARD “ FRC
2015 “FIRST ROBOTICS OFF-SEASON ENGINEE-
RİNG INSPIRATION AWARD” FRC
2015 “FIRST TEAM SPIRIT AWARD FRC ORLAN-
DO REGIONAL “ FRC
2015 “FIRST ROBOTICS OFF-SEASON WINNING 
ALLIANCE” FRC
2015 “FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRAMANLARI 
BULUŞUYOR 12.SEZON İSTANBUL AVRUPA YEREL 
TURNUVALARI 2.BÖLGE PROJE JÜRİSİ ÖDÜLÜ” 
2015 “FLL FIRST LEGO*LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR

12.SEZON ULUSAL TURNUVA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ”  
2015 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRA-
MANLARI BULUŞUYOR 12.SEZON ULUSAL TUR-
NUVA MEKANİK TASARIM ÖDÜLÜ” 
2015 “FLL FIRST LEGO LEAGUE BİLİM KAHRAMANLA-
RI BULUŞUYOR 12.SEZON İSTANBUL AVRUPA YEREL 
TURNUVALARI 1.BÖLGE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ” 
2016 “FIRST ROBOTICS COMPETITION ROOKIE 
ALL STAR AWARD ALAMO REGIONAL”FRC
2016 “FIRST ROBOTICS COMPETITION ROOKIE 
INSPIRATION AWARD GALILEO-CARSON 
DIVISION”FRC
2016 FIRST ROBOTICS COMPETITION CHAIIR-
MAN AWARD NEW YORK REGIONAL FRC
2016 “TRASH TREK ASIA PACIFIC OPEN CHAM-
PIONSHIP GRACIOUS PROFESSIONALISM AWARD”
2017 “FIRST Robotics Competition  San Diego 
Regional FRC Rookie All Star Award” 
2017 “FIRST Robotics Competition  San Diego 
Regional FRC Engineering Inspiration  Award”

Bahçeşehir Koleji robotik takımlarının 2007 yılından bu yana uluslararası robotik turnuvalarında aldığı ödüller: 
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Tekrar yapmayın 
İyi programcılığın temel prensibi tekrar yapmamaktır. 

Eğer aynı işlemleri program akışı içinde sık sık görüyorsa-
nız bu istenmeyen durumdur. Böyle bir durumda bu işlemi 
ayrı bir yerde yazın ve kullanılacağı yerden ismiyle çağırın. 

Bu ayrıştırma işlemine yukarıdaki gibi programlama 
diline göre farklı isimler verilebilir.  Aynı zamanda bu iki 
yapı ya da terim birbiri yerine de sıkça kullanılır.  Hangi 
isim verilirse verilsin mantık değişmez. 

1

2

3

4

KODLAMA 
ÖĞRENELIM 
Programlarımızı yazarken bazen aynı işlemi 

tekrar yaptırmamız gerekebilir. Bu tek-
rarlamayı ardı ardına yaptırıyorsak zaten 

“döngü” komutu ile halledebiliyoruz. “Döngü” 
kavramını ve bu komutu kullanmayı daha önce 
öğrenmiştik.

Ama işlemi ard arda değil, programın farklı 
yerlerinde tekrar kullanmamız gerekiyorsa o 
zaman “fonksiyonlar” bize kolaylık sağlar. 

Söz konusu işlemi tanımlıyor ve ona bir isim 
veriyoruz. Program içinde ne za-
man ihtiyacımız olursa işlemi bir 
daha yazmıyor sadece onu ismiy-
le çağırıyoruz. Bu kadar kolay! 

“Fonksiyon” dediğimiz bu 
program parçaları, kendi içlerinde 
yapacakları işlemleri barındırı-
yorlar. Bu program parçalarına 
(fonksiyonlara) barındırdıkları 
işlemi hangi veri üzerinde 
uygulayıp sonuç çıkaracağını ise 
bizim söylememiz gerekiyor. Bir 
program hazırlarken, örneğin 
“ekrana bir şey yaz” gibi bir işlem 
için her seferinde tekrar tekrar 
kod yazmamıza gerek yok. Bunun 
yerine “ekrana bir şey yaz” işlemi-
ni yapan fonksiyonu çağırıp, yazı-
lacak şeyi “bunu” “yaz” şeklinde 
iletmek daha kolay bir yöntem. 
Bir programın içinde onlarca kez 
bu tip ufak program parçalarını 
kullanabilir, çokça tekrar ettiği-
miz işleri kolayca halledebiliriz. 

Prosedürler programlama di-
line göre farklı yapıda olabilirler 
ve  “fonksiyonlar”,   “metotlar”, 
“rutinler” veya  “alt rutinler” gibi 
isimler alabilirler. 

Örneğin bazı programlama 
dillerinde bu yapılar değer dön-

düren veya döndürmeyen (sadece bir iş  yapan) 
şeklinde kategorize edilip buna göre ifadeler 
kullanılır. Bazılarında ise değer döndürme veya 
iş yapma gibi bir ayrım yapılmaksızın aynı 
syntax (aynı tipteki komut yazma kuralları ile) 
kullanılır. Yukarıda da yazdığım gibi her nasıl 
ifade edilirse edilsin veya kullanılırsa kullanılsın 
mantık hep aynıdır; tekrarlayan işleri bir yerde 
toplamak ve bunları gerektiğinde kullanılabilir 
bir kod şeklinde tutmak. 

Fonksiyon 
ve Prosedir 

kavramlarının farkı nedir?   
Programcılık dilinde bu iki terim 

birbirlerine çok yakın kullanılır. Genellikle 
prosedürler içine veri konulup veri alınan 

kodlardan oluşurken, fonksiyonlar veri giriş 
çıkışı olmayan işlemler için kullanılır. 
Örneğin bir fonksiyon; yazının ekrana 
yazdırılması ya da bir duruma göre 
programdaki bir başka noktaya geri 
dönmek gibi (sadece iş yapmaktan 

oluşan) işler yaparlar.
Ancak bu terimler (prosedür 

ve fonksiyon) sıkça birbirleri 
yerine kullanılırlar. 

Koşul yapıları ile ilgili daha fazlası için  
www.codingbk.com’u ziyaret edebilirsin. 



Aşağıdaki şifreyi kullanarak www.codingbk.com adresine giren kullanıcılar, her hafta ücretsiz 
10 adet kodlama eğitim videosuna erişecek. Tüm videoları izleyerek uygulamaları 

tamamlayan ilk 1000 kişi, STEM&Maker dergisine 1 yıl boyunca ücretsiz dijital dergi aboneliği kazanacak.

BAHÇEŞEHIR KOLEJI, HÜRRIYET GAZETESI 
IŞ BIRLIĞIYLE GELECEĞIN DILI 

KODLAMAYI ÖĞRETIYOR

6. sayfadaki dersi 
tamamla

ERİŞİM ŞİFRESİ *

Erişim şifreni al

Tüm eğitimleri tamamladığın 
4 haftanın sonunda
dijital sertifikanı al

1 yıl boyunca STEM&Maker 
dijital dergi aboneliği kazan

“Kodlamaya Giriş” 
eğitimini tamamla

Eğitimleri tamamlayan 
ilk 1000 ziyaretçinin arasına gir

www.codingbk.com’a girerek 
her hafta ücretsiz 10 adet 
kodlama eğitimi videsouyla
kodlama öğrenmeye başla

* Bu şifreyle önceki haftalarda kaçırdığınız eğitim videolarına da erişebilirsiniz.
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