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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Astronomi her yaştan bireyin ilgisini çekmekte ve merak konusu yüksek düzeyde olan 

bir alandır. Bu merak özellikle erken çocukluk döneminde bulunan ana okulu ve ilkokul 

dönemlerde aktif olarak harekete geçirildiğinde çocukların geleceğe yönelik düşünce-

lerini ve evrene yönelik bilişsel yapılarını olumlu yönde geliştirmektedir. Fen bilimle-

rinin konuları genelde komplekstir. Birçok ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin bu 

konuları kavrayabilmeleri için somut materyaller üzerinden etkinlikler yapması gerekir 

çünkü somut materyallerle deneyim kazanmaya olanak sağlar (Çepni, 2012). Projemiz 

okul öncesi ve ilkokullarda güneş sistemi ve gezegenler konusu için somut materyal 

eksikliği ve dersin sıkıcı olması ve öğrenme zorluğunu ortadan kaldırmayı hedeflemiş-

tir. Projemizdeki güneş sistemi gezegenler konusunda görsel, video ve sabit güneş sis-

temi maketlerine alternatif olarak öğretmen rehberliğinde uzaktan kontrol edilebilecek 

hareketli ve sesli olarak dersleri eğlenceli hale getirip görsel, işitsel ve uygulamalı ders 

işlenmesi ile kalıcı öğrenmenin sağlanması hedeflenmiştir. Projemiz bluetooth tabanlı 

programlanabilir mikrodenetleyici kart olan deneyap kart üzerinden programlanmıştır. 

Mobil uygulama kısmında ise blok programlama yapısına sahip olan App İnventor 

programı kullanılmıştır. Projemizin maket kısmında 3D yazıcıdan baskı olarak alınan 

güneş ve gezegenler objeleri kullanılmıştır. Projemizin elektronik devresinde ise dene-

yap kart ve ona bağlı olarak çalışabilen 9 adet oyuncak DC Motor kullanılmıştır. DC 

Motorlar güneş ve gezegenlerin içerisinde dönüş hareketi için kullanılmıştır. Projemiz 

hazırlanan ‘Elimde Güneş Sistemi’ adlı mobil uygulama ile yönetilmektedir. Uygulama 

üzerinden güneş veya gezegenlerden herhangi biri seçildiğinde ilgili obje maket üze-

rinde dönüş hareketini yapar ve sd kart modülü içerisindeki öğrencilerin seslendirmele-

rinden oluşan gezegen anlatımları ile sesli ve görüntülü anlatım başlar. Bu uygulama 

sayesinde Güneş sistemi maketini uzaktan kontrol edebilirsiniz böylelikle okul öncesi 

ve ilkokul gibi erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin güneş sistemi ve gezegenlere 

dair kazanımları eğlenceli bir şekilde ve kalıcı öğrenme sağlanmış olur. 

2. Problem/Sorun: 

Fen bilimleri dersi ile çocuklar yaşadığı ortamı anlamlandırmakta ve meydana gelen 

doğa olaylarını kavrayabilmektedir. Birçok bilim dalını bünyesinde bulunduran fen bi-

limleri dersi karmaşık ve kompleks yapısı ile çocukların çok boyutlu gelişmesine 

önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Ertuğrul-Akyol, 2020). Fen bilimleri eğitimi kapsa-

mında çocukların erken çocukluk döneminde kavrayabilecekleri konulardan birisi ise 

astronomi konusudur. Astronomi her yaştan bireyin ilgisini çekmekte ve merak konusu 

yüksek düzeyde olan bir alandır. Bu merak özellikle erken çocukluk döneminde bulunan 

ana okulu ve ilkokul dönemlerde aktif olarak harekete geçirildiğinde çocukların gele-

ceğe yönelik düşüncelerini ve evrene yönelik bilişsel yapılarını olumlu yönde geliştir-

mektedir. Okul öncesi dönemde sağlanan astronomi eğitiminin birçok faydası bulun-

maktadır. Özellikle çocuklarda analitik düşünme becerilerinin artması, hayal gücünün 

aktif olarak kullanılması, eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin harekete geçirilmesi ve 

uzay kavramının daha geniş bir şekilde ele alınması mümkün olabilmektedir (Kaya, 

2018).  
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Mevcutta okul öncesi ve ilkokul öğrencileri eğitiminde uzay, güneş sistemi ve gezegen 

gibi kompleks konular kartonlardan oluşan afiş, video, animasyon veya hazır sabit ya 

da basit el veya motor dönüşüne sahip maketler üzerinden verilmektedir. Bu materyal-

lerden afiş, video ve görsel kullanılarak işlenen ders öğretmen merkezli bir eğitim aracı 

olarak kullanılması ve konun sadece teorikte kalmasına neden olmaktadır. Okul önce-

sinde öğretmenler öğrencileri ile beraber güneş sistemi ve gezegen maketlerini kendileri 

hazırlayarak dersin daha eğlenceli ve yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayabilirler 

ama bu da çok fazla ön hazırlık ve zaman gerektirmektedir. İlkokulda ise öğretmenlerin 

dersin işlenmesi için maketleri öğrenciler ile hazırlamak için yeteri kadar zamanı ol-

maktadır. Ayrıca hazırlanan maketler sabit veya el ile döndürülebilecek şekilde basit 

kalacaktır. Uzayın kompleks yapısını yansıtmayabilir. Piyasada bulunan hazır güneş 

sistemi ve gezegen maketleri ise görsel ve hareketli olsalar da oldukça maliyetlidir. Ay-

rıca öğretmenlerin konu içerisinde vermek istedikleri kazanımları tam olarak sağlama-

yabilirler ve üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. 

 

3. Çözüm  

Okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde astronomi kavramlarının öğretimi konusunda bir-

çok yöntem kullanılmaktadır. Buluş yoluyla öğrenme, sorgulayıcı düşünme aktiviteleri 

ve oyun temelli etkinlikler bunlardan bazılarıdır (Çilenti, 1985). Okul öncesi ve ilkokul 

erken çocukluk döneminde oyun temelli etkinlikler çocukların en çok hoşlandığı ve eğ-

lendiği öğrenme yöntemleri arasında sayılabilir. Çocukların yaş düzeyi dikkate alındı-

ğında, odaklanma ve dikkat sürelerinin kısa olması, bilişsel yapılarının kompleks uygu-

lamaları kavrama noktasında yetersiz olması, oyun temelli etkinliklerin ön plana çık-

masına neden olmaktadır. Oyun temelli etkinliklerde çocuklar yer ve zaman algısını çok 

fazla aramamaktadır. Çocuklar eğer hoşlandığı ve yapmakta mutlu olduğu aktivitelerle 

buluşturulmuş ise daha çok katılım sağlamakta ve ilgilerini yoğun olarak sürece kat-

maktadırlar. Güneş sistemi ve gezegenler gibi kompleks bir konunun öğrencilere somut 

materyaller kullanılarak oyunlaştırılarak verilmesi gerekmektedir. Projemizin fen bil-

gisi dersinde kullanılarak dersleri eğlenceli hale getirip görsel, işitsel ve uygulamalı ders 

işlenmesi ile kalıcı öğrenmenin sağlanması hedeflenmiştir. 

 

 
Resim 1- App Destekli güneş Sistemi Mobil uygulama ve Maket 



5 

 

App Destekli Güneş Sistemi projesi öğretmen rehberliğinde oyunlaştırma yöntemine 

uygun olarak hazırlanmıştır. Proje teknoloji destekli olarak elektronik aksama sahip me-

kanik parçalardan oluşan güneş sistemi maketi ve maketin çalışmasının kontrol edilebi-

leceği bir mobil uygulamadan oluşmaktadır. Mobil uygulama App inventor programıyla 

öğrencilerin kendi hazırladığı android ve ios işletim sistemine sahip telefon ve tablet-

lerde çalışacak iki farklı uygulama dosyası olarak yapılmıştır. Güneş sistemi maketinde 

güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptün olmak üzere 8 adet ge-

zegen ve dünyanın uydusu olan ay modelleri mevcuttur. Güneş ve 8 gezegen 3D model 

olarak Tinkercad yazılım ile hazırlanmış ve 3D yazıcıdan baskı alınarak elde edilmiştir. 

Her modelin için onlara hareketlilik kazandıracak dc motorlar bulunmaktadır. Elektro-

nik parçaların istenilen işlevleri yerine getirmesi için programlanabilir mikroişlemci 

kart olan deneyap karta üzerinden elektronik aksam oluşturulmuştur. Deneyap kart üze-

rindeki dahili bluetooth modülü sayesinde projenin mobil uygulaması ile haberleşme 

sağlamaktadır. Sistemi çalıştırmak için projenin mobil uygulaması ile güneş sistemi ma-

ketine bağlanmak ve mobil uygulama üzerinden ilgili gezegene dokunulması yeterlidir. 

Seçilen gezegen veya güneşe tıklandığında maket üzerindeki elektronik devre bluetooth 

haberleşmesi ile tetiklenir ve ilgili gezegen motor yardımıyla dönmeye ve sd kart içeri-

sinde kayıtlı olan ilgili gezegenin ses kaydı hoparlörden duyulmaya başlar. Her gezegen 

veya güneş kendi dönüş yönüne ve hızına göre döner. (Jüpiter hızlı, Venüs tersine, Ura-

nüs dikine ve diğerleri saat yönüne) 

 
Resim 2 - Çözüm Algoritması 
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Tablo 1. App Destekli Güneş Sistemi Sorun, Çözüm ve Eğitimdeki Katkısı Tablosu 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Astronomi konularının 

kompleks bir yapıya sahip 

olmasından dolayı teorik 

anlatımın yetersiz kalması 

Görsel, işitsel ve uygula-

malı ders materyali olarak 

App Destekli Güneş Sis-

temi projesi yapılmıştır. 

Eğlenceli, görsel, işitsel ve 

uygulamalı ders işlenmesi 

ile kalıcı öğrenmenin sağ-

lanması hedeflenmiştir. 

Öğrencilerin derse veya 

konuya olan ilgi ve istek-

lerinin zayıf kalması. 

Erken çocukluk dönemin-

deki okul öncesi ve ilkokul 

öğrencilerinin yaşlarına 

uygun olarak oyunlaştırma 

modeli kullanılmıştır. 

Öğrencilerin derse veya 

konuya olan ilgi ve istekle-

rinin oyunlaştırma yöntemi 

ile artırılması hedeflenmiş-

tir. 

 

4. Yöntem 

App İnventor: 

MIT App Inventor, Google tarafından ortaya çı-

karılan ve sonrasında Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) tarafından geliştirilen, özgür 

bir uygulama geliştirme aracıdır. Yeni başlayan-

ların Android işletim sistemi için blok kodlama 

yöntemiyle uygulama geliştirmesine olanak sağ-

lar. Özellikle yapboz gibi olan yapısı ve sürükle-

bırak mekanizması sayesinde kolaylıkla uygulama yapılabilir (App İnventor, 2022). 

Projemizde Güneş sistemi ve gezegenlerden oluşan maketimizin içindeki elektronik 

devreyi Bluetooth üzerinden haberleşerek uzaktan kontrol etmek için kullanılan mobil 

uygulama geliştirme programı olarak kullanılmıştır. 

 

Deneyap Kart: 

Deneyap ailesinin çok yönlü ve güçlü elekt-

ronik geliştirme kartı, orjinal ESP32-WRO-

VER-E modülü kullanılarak geliştirilmiştir. 

Güçlü çift çekirdek Tensilica Xtensa LX6 

mikroişlemcisi kullanılmaktadır. Dahili Wi-

Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri saye-

sinde, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı 

projeler hazırlamanızda sizlere imkan sağla-

yacaktır. Çift mod (Dual) Bluetooth özelliği ile hem BLE hem de Bluetooth EDR alt-

yapısına sahip cihazlarla veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz. (Deneyap Kart, 2022) 

Elektronik devrenin programlanması için üzerinde dahili olarak bluetooth bulunan mik-

roişlemci kart olan Deneyap kart kullanılmıştır. Bluetooth özelliği telefon aplikasyonu 

ile iletişim halinde çalışacaktır. 
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Dc Motor: 

Düz elektrik akımını mekanik enerjiye dönüştüren makineye 

DC motor denilmektedir. DC motor içerisinde bulunan sar-

gılar ve sabit mıknatıslar ile gerekli olan enerji dönüşümü 

sağlanmaktadır. Çeşitli amaçlarla planlanan projelerde me-

kanik enerji oluşturma özellikleri ile favori olmaktadırlar. 

Özelliklerine göre çeşitlendirilmiş Dc motorları işlevleri ve 

kullanım alanları farklılık gösterebilmektedir. (DC Motor, 2022) 

Elektronik devrede 3.6v ile 6v arasında çalışan mini dc motor gezegenleri dönüş sistemi 

için kullanılacaktır. 

 

SD Kart Modülü: 

SD kart modül, SPI protokolü üzerinden SD kart-

lara okuma ve yazma yapabileceğiniz oldukça uy-

gun fiyatlı ve kullanışlı bir üründür. Arduino başta 

olmak üzere bir çok mikrodenetleyici platformu 

üzerinden rahatlıkla kullanabileceğiniz modüle SD 

hafıza kartlarını direk, microSD hafıza kartlarını 

ise adaptör yardımı ile takabilirsiniz. Bilgi saklama, okunan bilgileri hafıza kartına 

yükleme, sürekli gelen bilgileri kayıt altına alma gibi birçok uygulamada kullanılabil-

mektedir. Kart üzerinde dahili 3.3V voltaj regülatörü de bulunmaktadır. Bu sayede 

3.3V'luk ve 5V'luk sistemlerle rahatlıkla kullanılabilmektedir (SD Kart Modülü, 

2022). 

Elektronik devrede gezegenlerin sesli tanıtım dosyalarını saklamak ve ses dosyalarının 

okunması için kullanılmıştır. 

 

Hoparlör: 

Elektronik devrelerde kullanabilecek, 1W gücünde 8 ohm empe-

dansa 0,5mm kalınlığa ve 36mm dışa çapa sahip mini hoparlördür 

(Hoparlör, 2022). 

Elektronik devrede SD karttan okunan ses dosyalarının dışarıya ses 

olarak verilmesi için kullanılmıştır. 

 

Amfi Devresi: 

Üzerinde PAM8403 D sınıfı 3W (kanal başına) 2 kanal amp-

lifikatör entegresine sahip modüldür. D sınıfı amplifikatöre 

sahip olduğundan verimi %90 seviyelerindedir. 5V gerilim ile 

çalışır (Amfi Devresi, 2022). 

Projede hoparlörden çıkan sesi yükseltmek için kullanılmıştır. 
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Filament: 

Filament, termoplastik malzemelerin 3D Yazıcılarda 

kullanılmak üzere özel olarak şekillendirilmiş halidir. 

Temelde granül halindeki malzemenin farklı aşama-

lardan geçirilerek bir plastik tel haline dönüştürülme-

siyle oluşur. Plastik tel haline gelen filament bir ma-

kara üzerine özel yöntemlerle tıpkı bir bobin gibi sarı-

lır. Temelde işlem basit görünse de granülden, fila-

mente, filamentten sarım işlemine kadar olan tüm süreç ayrı bir özen gerektirir (Fila-

ment, 2022). Projemizde 3D gezegen modelleri 3D yazıcı baskı malzemesi olarak kul-

lanılacaktır. 

Devrenin Çalışma Prensibi: 

  
Şekil 1 – App Destekli Güneş Sistemi Devre Şeması 

 

Projemizin elektronik kısmı bluetooth modülü üzerinde dahili olarak bulunan prograla-

nabilir mikrodenetleyici kart olan deneyap kart üzerinden programlanmıştır. Mobil uy-

gulama kısmında ise blok programlama yapısına sahip olan ücretsiz olarak kullanıma 

sunulan App İnventor programı kullanılmıştır. Projemizin maket kısmında 3D yazıcıdan 

baskı olarak alınan güneş ve gezegenler objeleri kullanılmıştır. Projemizin elektronik 

devresinde ise deneyap kart ve ona bağlı olarak çalışabilen 9 adet oyuncak DC Motor 

kullanılmıştır. DC Motorlar güneş ve gezegenlerin içerisinde dönüş hareketi için kulla-

nılmıştır. Projemiz hazırlanan mobil uygulama ile yönetilmektedir. Uygulama üzerin-

den güneş veya gezegenlerden herhangi biri seçildiğinde bluetooth bağlantısı üzerinden 

deneyap karta veri gönderilerek ilgili gezegen maket üzerinde dönüş hareketini yapar 

ve maket üzerinde bulunan sd kart modülünde öğrenciler tarafından seslendirilen geze-
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gen anlatımları mobil uygulama üzerinden seçilen gezegene bağlı olarak okunarak ho-

parlörden sesli olarak çıkar, ayrıca mobil uygulama üzerinden seçilen gezegen kendi 

etrafında dönmesi gereken yönde (Merkür hızlı, Venüs tersine, Uranüs dikine, diğerleri 

normal saat yönüne döner.) ve hızda dönmeye başlar. Böylelikle sesli ve hareketli gö-

rüntü oluşur. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemize benzer gezegen sistemlerini anlatan eğitim materyalleri incelendiğinde: pi-

yasada görsel afiş, video, sabit maket modelleri ve el ile manuel çalıştırılan maket ge-

zegen sistemleri görülmüştür. Projemiz var olan eğitim materyallerine göre öğrencilerin 

somut olarak gözlemleyebileceği hareketli ve sesli anlatım içeren maket olarak yapıl-

mıştır. Projemiz var olan ürünlere alternatif ve etkileşimli olması bakımından ön plana 

çıkmaktadır. App destekli güneş sistemi projemiz içerdiği teknoloji sayesinde öğrenci-

lerin ilgisini derse çekecek aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenme prensibi ve gör-

sel, işitsel ve somut materyal olması bakımından öğrencilerin birden fazla duyu orga-

nına hitap edeceğinden kalıcı öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu özellikleri ile pro-

jemiz alternatif ürünlerin önüne geçmektedir.  Güneş sistemi maketinde elektronik mo-

torlar hazır olarak alınmış, gezgen modelleri ise 3D tasarım olarak Tinkercad programı 

ile özgün olarak hazırlanarak 3D yazıcıdan baskı alınarak kullanılmıştır. Yazılım kıs-

mında ise programlanabilir bluetooth modülü üzerinde bulunan deneyap kart ile elekt-

ronik programlama ve App inventor Mobil uygulama geliştirme programı ile tarafı-

mızca özgün kodlanmıştır. Maket üzerine gezegenleri kontrol edilen bir düğüme yada 

buton olmaktadır. Bunun nedeni mobil uygulama ile kontrol edilen projemizde mobil 

uygulama kullanma yetkisi öğretmene verilerek öğrenciyi merkeze alan öğretmenin 

rehber olacağı bir eğitim pedagojisi mantığında hazırlanmıştır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz erken çocukluk döneminde bulunan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine ders 

materyali olarak yapılmıştır. Projemizin işlediği konu olan güneş sistemi ve gezegenler 

konusu okul öncesi ve ilkokul müfredatında bulunmaktadır. Projemiz tüm resmi veya 

özel okulöncesi, ilkokullarda kullanılabilecek yapıdadır. Projemizin kullanımı için her-

hangi bir teknoloji uzmanlığı gerekmektedir. Projemizin konusu olan güneş sistemi ve 

gezegenler konusunda ilgili öğretim programlarındaki kazanımların öğrencilere kazan-

dırılması göz önüne alınmıştır. Projemizin ticari bir ürüne dönüştürülmesi durumunda 

okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ve okullarından talep göreceği bölgemizde yaptığı-

mız görüşmeler sonucunda ön görülmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Tablo 2. App Destekli Güneş Sistemi Projesi Maliyet Tablosu 

S.No Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Denayap Kart 1 318 TL 318 TL 

2 SD Kart Modülü 1 20 TL 20 TL 

3 Hoparlör 1 15 TL 15 TL 

4 Oyuncak Dc Motor 9 5 TL 45 TL 

5 Mini Amfi Devresi 1 10 TL 10 TL 

6 Filament (3D Gezegen Baskıları için) 1 215 TL 215 TL 

7 Mobil Uygulama 1 0 TL 0 TL 

Prototip Oluşturma Toplam Maliyeti: 623 TL 

 

* Prototip üzerinden maliyet çıkarılmış olup Mobil yazılım ücretsiz program olan App 

İnventor programından yapılacağı için maliyeti 0 TL olarak yazılmamıştır. 

 

Tablo 3. App Destekli Güneş Enerji Sistemi Projesi Zaman Planlama Tablosu 

İşlemler Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması X      

Devre Tasarımı X X     

Prototip Oluşturma   X    

Prototip Test Etme    X   

Patent ve Raporlama X X  X  X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Özellikle soyut kavramları öğrenme becerisi zayıf olan küçük yaş gruplarında gezegen-

leri somut olarak görerek, sesli ve etkileşimli olarak kalıcı öğrenmelerine katkı sunmak 

için erken çocukluk dönemindeki okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için ders materyali 

olarak yapılmıştır. Okul öncesi ve ilkokul türündeki okullara yönelik ders materyalidir. 
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9. Riskler 

Tablo 4. App Destekli Güneş Sistemi Projesi Olasılık ve Etki Matrisi (5*5) Tablosu 

   Risk Derecesi Eylem Planı 

Maketin elektronik parçalarının za-

manla yanlış kullanıma bağlı olarak 

bozulması 

Olasılık 3, 

Etki 5 

Maketteki elektronik parçaların bozul-

ması durumunda robotik veya elektro-

nik bilen bir uzmandan yarım alarak 

parçaların değişmesi gerekir. 

Maketin 3D gezegen objelerinin kırıl-

ması ya da deforme olması 

Olasılık 3, 

Etki 3 

Kırılan gezegenler yerine yenisi proje 

dosyaları içindeki .stl uzantılı dosya-

lardan alınarak 3D yazıdan yeniden 

basılabilir ya da bunun yerine köpük 

strafor kullanılabilir. 

Projedeki gezegenlere dair özellikle-

rin uzay araştırmaları sonucunda de-

ğişmesi, eski bilgilerin güncellenmesi 

gerektiği 

Olasılık 1, 

Etki 2 

Gezegenlere dair seslendirilen bilgiler 

proje maketinde sd kart içerisinden çe-

kilmektedir. Bilgilerin güncellenmesi 

gerektiğinde kişinin yeni bilgileri 

kendi telefonu yada kayıt alabileceği 

bilgisayar kullanarak seslendirerek sd 

kart içindeki ilgili dosyanın adı 

(örn:mars.wav) ile aynı isimde sd 

karta yüklemesi sorunu çözecektir. 

Mobil uygulama ile çalışacak güneş 

sistemi maketinin mobil uygulama 

kısmının kullanıcı tarafından anlaşıl-

maması veya kullanacak kişinin akıllı 

telefon kullanmaması 

Olasılık 1, 

Etki 3 

App inventor programı ile oluşturulan 

uygulama sade bir ara yüz ile tasarlan-

mış olup, uygulama içerisinde kullanı-

mına dair bilgilere erişmek için yar-

dım kısmı bulunmaktadır. 

Mobil uygulama için akıllı telefon ih-

tiyacı olması 

Olasılık 1, 

Etki 3 

App inventor programı ile oluşturulan 

uygulama hem android, hem de ios ci-

hazlarda çalışacak şekilde uygulama 

dosyası mevcut. Kullanacak kişin 

akıllı telefonu olmasa farklı kişilerin 

telefonunu ya da tablet kullanabilir. 

Tablet veya telefon olarak da uygu-

lama çalışabilir. 

Mobil uygulamanın telefondan silin-

mesi. 

Olasılık 1, 

Etki 4 

Projeye ait web sitesinden mobil uy-

gulama tekrar indirilip telefona kuru-

labilir. 
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