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Sevgili
İnnovalılar,
İleri teknolojiler, akıllı telefonların işlem gücünün sınırlarını her geçen gün 
genişletiyor. Telefonunuza indireceğiniz bilimsel uygulamalarla onu bir bilim 
laboratuvarına dönüştürebilirsiniz.

Bilimsel gözlemlerinizi ve deneylerinizi 
oturduğunuz yerden dünyanın öbür ucuna 
ulaştırarak geleceğin bilimsel çalışmalarına 
adınızı yazdırabilirsiniz. Yer altındaki sismik 
hareketleri izleyebilir, bu konuda araştırma 
yapan bilim insanlarına bulunduğunuz yerdeki 
sismik hareketleri gönderebilir, kuşlar, yıldızlar ve 
bulutlara ilişkin gözlemlerinizle bilimsel 
araştırmalara katkı sağlayabilirsiniz. 

Teknoloji dünyasının enstrümanlarıyla hayal 
gücünüzün sınırlarını zorlayabilir, elementlerin 
DNA’sını bile çıkarabilirsiniz. Hatta, Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı kadar olmasa bile sanal da olsa 
kendi parçacık hızlandırıcınızı tasarlayabilirsiniz. 
İşte telefonunuzun algılayıcılarını ve 
donanımlarını kullanarak sizi sıra dışı 
deneyimlere davet eden en iyi bilim 
uygulamaları…

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Kuş gözlemciliği, dünyada sayısı oldukça artan, artık 
meslekten çok tutkuya dönüşmüş bir uğraş haline geldi. 
Gözlem yapılan alanda yaşayan, göç yolu üzerinde olduğu 
için o bölgede konaklayan ya da yolunu kaybetmiş 
onlarca kuş türü, kuş gözlemcilerinin radarında! Kuşların 
yaşam serüveninin izinden giden gözlemciler, yok olmaya 
yüz tutan kuş türlerini çıplak gözle görebilirken kuşların 
değişen doğa şartlarına göre farklılaşan davranışları 
hakkında fikir sahibi olabiliyor. Eğer siz de bu uğraşa gönül 
vermek isterseniz eBird uygulaması ile gözlemlerinizi kayıt 
altına alarak dünyada kuşlara ilişkin yapılan araştırma ve 
koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz. ABD’deki Cornell 
Üniversitesi Kuşbilim Laboratuvarı tarafından yönetilen bu 
uygulama, kuş gözlemlerinizi tanımlayıp kayıt altına 
almanın yanı sıra, elde ettiğiniz bulguları saniyeler içinde 
kullanıcılarla paylaşmanızı olanaklı kılıyor. Bu sayede 
dünyadaki kuş popülasyonlarının yerini belirleyen bilim 
insanlarından, belgesel yapımcılarına, amatör kuş 
gözlemcilerinden profesyonellere kadar kuş 
gözlemciliğiyle uğraşan herkese anında ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama mağazalarından ücretsiz olarak 
indirilebilen eBird, çevrim dışı kullanım özelliği 
ile kuş gözlemcilerine uçsuz bucaksız 
arazilerde özgürce hareket etme avantajı 
sağlıyor.  Uygulamanın kullanıcı dostu ve 
sezgisel ara yüzünden faydalanarak 
konumunuzu belirleyip, bulunduğunuz 
bölgedeki kuşları işaretleyebiliyorsunuz. 
Gözlem sırasında anlayamadığınız türleri de 
belirlemenize yardımcı oluyor. Bulunduğunuz 
bölgedeki gözlemler hakkında sizi 
bilgilendirerek, önemli kuş noktalarına 
yönlendiriyor. Bununla da yetinmiyor, nadir de 
olsa oluşabilecek gözlem fırsatlarından sizi 
haberdar ediyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

eBird

https://apps.apple.com/us/app/ebird-by-cornell-lab-ornithology/id988799279
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.cornell.birds.ebird
https://ebird.org/home


Gökyüzü meraklıları, toplanın! Size harika bir haberimiz var. 
Star Walk (T. Yıldız Gezintisi) uygulaması gökyüzünün 
haritasını cebinize getiriyor. Gökyüzünde ışıl ışıl parlayan 
cisimlerin yıldız mı yoksa gezegen mi olduğunu gösteren 
bu uygulama, cihazınızdaki algılayıcıları kullanarak 
konumunuzu algıladığı gibi, kameranızın görüntülerinden 
bakış açınızı hesaplıyor. Bakış açınıza giren cisimler 
hakkında sizi bilgilendiriyor. Yıldız sandığınız cismin aslında 
bir gezegen olduğunu öğrenmekle kalmıyor, aynı 
zamanda gezegenler hakkında bilimsel ve tarihi bilgiler de 
edinebiliyorsunuz.

Uzaydaki Uluslararası Uzay İstasyonu’nu takip eden 
uygulamanın sizi bilgilendirmesi için gökyüzüne 
bakmanıza bile gerek yok. Uygulamayı cihazınıza 
indirdiğiniz andan itibaren sizinle etkileşimini sürdürüyor 
ve düzenli olarak bilgilendirmede bulunuyor. Gün batımı 
saatlerinden Mars’ın jeolojik bileşimine kadar keşfedilecek 
bir sürü bilimsel içerik, uygulamada sizi bekliyor. Android ve 
iOS‘tan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Star Walk

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free
https://apps.apple.com/us/app/star-walk-2-ads-sky-guide/id1112481571
https://starwalk.space/en


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bilimsel çalışmalara ilgi duyanlardansanız bu ilginizi NASA 
Globe Observer (T. Küre Gözlemcisi) uygulaması ile birkaç 
adım öteye taşıyabilirsiniz. Uygulama ile bilim gözlemcisi 
olarak bilimsel çalışmaları destekleyebilirsiniz. NASA Globe 
Observer kullanıcılarının bulguları, gerçek araştırmalarda 
kullanılabiliyor. Siz de elde ettiğiniz bulgularla resmi 
bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere bilgi akışı 
sağlayabilir, geleceğin bilimsel araştırmalarına adınızı 
yazdırabilirsiniz.

NASA Globe Observer uygulaması şu aşamada 
kullanıcılardan üç farklı alanda veri topluyor. Bunlar: Bulut 
örtüsü, arazi örtüsü ve sivrisineklerin doğal yaşam alanları. 
Bu üç konu çerçevesinde fotoğraf çekip farklı koşulları 
gözlemleyebiliyor ve ardından elde ettiğiniz bulguları 
saniyeler içinde NASA’ya iletebiliyorsunuz. Bulutlara 
meraklıysanız, uygulama ile gökyüzünün fotoğraflarını 
çekebilir, gördüğünüz bulut tiplerini belirleyebilir ve 
telefonunuzun GPS algılayıcılarını kullanarak konumunuzu 
kayıt altına alabilirsiniz. Bu sayede NASA, kaydettiğiniz 
görüntüleri uydu görüntüleriyle karşılaştırarak hava durumu 
tespitinde bulunabiliyor. Android ve iOS‘ta ücretsiz olarak 
sunulan uygulama ile bilim insanları hava durumu koşulları 
ve sistemlerine yönelik gerçekçi bir tablo oluşturabiliyor. Bu 
çalışmalar geleceğin araştırmaları için paha biçilemez bir 
değer yaratıyor. 

NASA Globe
Observer

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.globe.observer
https://apps.apple.com/us/app/globe-observer/id1090456751
https://observer.globe.gov/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Deprem, hepimizin bildiği bir doğa gerçeği. California 
Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından 
geliştirilen MyShake (T. Sallantım) uygulaması, akıllı 
telefonlar aracılığıyla yeryüzündeki sismik 
faaliyetlerin küresel fotoğrafını çekiyor. Uygulama ile 
cihazınızın algılayıcılarının topladığı verileri 
laboratuvara ulaştırarak, geliştirilen deprem tahmin 
modellerine katkı sunabilirsiniz. Mevcut deprem 
modellerinin iyileştirilmesini desteklerken farklı 
tahmin sistemlerinin oluşturulmasına olanak 
sağlayabilirsiniz. 

Arka planda sessizce çalıştığı için cihazınızın olağan 
faaliyetlerini etkilemeyen uygulama, bu yönüyle 
kullanım kolaylığı sunuyor. Günlük hareketlerinizi ve 
spor aktivitelerini sarsıntı olarak algılamayan bu 
akıllı uygulama, sadece sismik faaliyeti kaydediyor 
ve gerçek deprem sarsıntılarını saptıyor. Uygulamayı 
kullanarak sadece deprem araştırmalarına katkıda 
bulunmuyor, aynı zamanda dünyanın herhangi bir 
yerindeki güncel sismik hareketleri görebiliyorsunuz. 
Android‘de ücretsiz olarak kullanıma sunulan 
uygulama, deprem esnasında yapılması gerekenlere 
ilişkin tavsiyeleriyle de deprem rehberi olarak 
konumlanıyor. Siz de MyShake kullanıcıları arasında 
yerinizi alarak yeni deprem modellerinin 
geliştirilmesinde rol alabilir, milyonlarca insanın 
yaşamını kurtarabilirsiniz.  

MyShake

https://myshake.berkeley.edu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.berkeley.bsl.myshake


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Açıklayıcı videolar barındıran periyodik tablo uygulaması 
The Elements, sizi büyüleyici elementlerle dolu bir tabloda 
buluşturuyor. Touch Press adlı geliştirici tarafından 
evrensel yapıda hazırlanan uygulama olan The Elements, 
periyodik tabloyu özel olarak çekilen videolar ile aktarıyor. 
iOS cihazlar için etkileşimli dijital bir kaynak olan 
uygulamadaki periyodik tablo, 2 boyutlu. Kullanımının 
olabildiğince sade olduğu uygulama, içerisinde BAFTA 
ödüllü Max Whitby tarafından çekilen 79 farklı video 
barındırıyor. Bu sayede elementler çok daha kolay bir 
şekilde öğreniliyor. Farklı maddelerin birbirleriyle 
oluşturdukları etkileşimi gözler önüne seren uygulama, 
ayrıca elementlerin yazılı açıklamalarını ve görsellerini de 
sunuyor. 

The Elements, tabloda yer alan her elementin fiziksel halini 
gösteriyor. Tablodaki her elementi yakınlaştırabiliyor ve üç 
boyutlu halde döndürebiliyorsunuz. Element hakkında 
derinlikli bilgiler edinebiliyor, özellikleri, nasıl keşfedildiklerini, 
uygulama alanlarını öğrenebiliyor, serbest piyasadaki 
güncel fiyatlarını görebiliyorsunuz. Uygulama, kullanıcılarını 
periyodik tablonun bütünü hakkında bilgilendiriyor.

The
Elements

https://apps.apple.com/us/app/the-elements-by-theodore-gray/id364147847


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evinizde parçacık hızlandırıcı yapmaya ne dersiniz? İlginç 
uygulamalardan biri olan AcceleratAR, sizi Android‘de 
ücretsiz olarak artırılmış gerçekliğin büyülü dünyasında 
sanal bir parçacık hızlandırıcı oluşturmaya davet ediyor. 
Telefonunuzun kamerası, uygulama sayesinde basit bir 
parçacık hızlandırıcının dijital grafiğini fiziksel dünyanın 
üzerine yerleştiriyor. Uygulama kâğıt küp biçiminde fiziksel 
işaretlerle çalışıyor. AcceleratAR’ın internet sitesindeki 
talimatları uyguladığınızda dünyanın en büyük parçacık 
çarpıştırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kadar olmasa da 
oldukça etkileyici sonuçlar alacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Talimatlara uyduğunuzda parçacık 
hızlandırıcılar ve elektromanyetik alanların fiziği hakkında 
daha fazlasını öğrenebiliyorsunuz. Telefonunuzun 
ekranında dönen parçacıklar sanal bile olsa etkilenmemek 
imkânsız!

AcceleratAR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChrisEdmonds.acceleratAR
http://acceleratar.uk/


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Matematiksel ve bilimsel konularda oldukça zengin bilgi 
havuzu sunan Wolfram Alpha ile “Grafikli hesap makinesi 
de neymiş?” diyeceksiniz. Süper güçlü bir arama ve 
hesaplama motoru olan Wolfram Alpha’ya internet 
üzerinden erişilebiliyor. Uygulama yardımıyla fiziksel ve 
kimyasal formüllerin grafiğini çizebilir, maddelerin 
özelliklerini listeleyebilir, dünyanın jeolojik katmanları 
hakkındaki bilgileri görüntüleyebilir ve detaylı yıldız 
haritaları oluşturabilirsiniz. 

Wolfram Alpha ile yapılabilecekler bunlarla da sınırlı değil. 
Uygulama ile çeşitli metalik alaşımları karşılaştırmak, bir 
sarkaç yayının hareketini çözümlemek ya da iki ülkenin 
enerji üretimini karşılaştırmak mümkün.  Wolfram Alpha, 
tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını, saniyeler içinde 
sizinle paylaşıyor. Üstelik karmaşık matematik 
denklemlerini çözebilecek kadar üstün yetenekli. Bu 
yönüyle bilimsel verinin de çok ötesine gidebiliyor. 
Android ve iOS‘ta 3 dolarlık fiyat etiketiyle yer alan 
uygulama ile ölçü birimleri arasında dönüşüm yapabilir, 
anlık hava durumu verilerine ulaşabilir, bir elementin 
mikroskobik görüntülerini inceleyebilirsiniz.

Wolfram
Alpha

https://www.wolframalpha.com/
https://apps.apple.com/us/app/wolframalpha/id334989259
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.alpha


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Science Journal ile deney ve gözlemleriniz için bir not 
defterine ihtiyaç duymayacaksınız. Google’ın Science 
Journal (T. Bilim Bülteni) ile deney ve gözlemlerinizi 
telefonunuza kaydedebilirsiniz. Uygulama çevrenizdeki 
koşullara yönelik veri kaydetmenizi sağlayan araçlar 
sunuyor. Telefonunuzdaki algılayıcılardan ışık, ses, basınç 
ve hareket okumaları alabiliyor. Bluetooth üzerinden harici 
algılayıcılara bağlanarak, bu cihazlar yoluyla veri 
toplayabiliyor. Size de gözlem ve deneylerinizi not ve 
fotoğraflar ile desteklemek kalıyor. 

Android ve iOS‘tan ücretsiz olarak indirebileceğiniz 
uygulama ile gözlem ve deneylerinize ilişkin bir rehber 
oluşturabiliyorsunuz. Uygulamanın topladığı tüm veriler 
kayıt altına alınıyor. Böylece geçmiş kayıtlarınıza hızla 
erişebilmenizi mümkün hale getiriyor. Kayıtlarınızda yer 
alan herhangi bir bilgiyi hesap tablosu yazılımları gibi 
başka uygulamalara gönderebilme özelliği de sunuyor. 
Böylece telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya herhangi 
bir cihaz üzerindeki bir internet tarayıcısından çalışmaya 
devam edebiliyorsunuz. Oldukça basit bir ara yüze sahip 
olan uygulama bu özelliği ile de kullanıcılarla dostluk 
kuruyor. 

Science
Journal

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.arduino.sciencejournal&hl=tr&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/arduino-science-journal/id1518014927
https://www.arduino.cc/education/science-journal


Bilimsel kavramları akılda tutmakta zorlanıyorsanız 
Science Glossary tam size göre. Bilimle ilgili kısa tanımların, 
bilim insanlarının biyografilerinin yer aldığı nokta atışı bir 
uygulama olan Science Glossary ile bilim hafızanızı 
genişletebilirsiniz. Bilim literatüründe geçen terimlerin 
A’dan Z’ye sıralandığı uygulamaya internet ve iOS 
üzerinden ücretsiz erişebilirsiniz. 

Bilimsel terimleri ve bilime katkı sağlayan insanları bir 
araya getiren Science Glossary, terimlerin kullanıldığı 
önemli bilimsel araştırmaları da paylaşarak kullanıcıları 
bilimin tarihine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bilimsel 
öğrenme sürecini destekleyen yönüyle bilim avcıları için 
dört bir yanı bilgi dolu bir saha yaratıyor. İngilizce ve 
İspanyolca dil seçeneğinin sunulduğu uygulamada yer 
alan terimlerin ses kaydı da bulunuyor. Böylece telaffuz 
etmekte zorlandığınız terimleri kolayca dile 
getirebiliyorsunuz.  

Science
Glossary

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://apps.apple.com/us/app/science-glossary/id331657060
https://www.visionlearning.com/en/glossary


Rakamların, formüllerin arasında kaybolmak üzereyseniz, 
kendinizi Math Ref’in güvenilir kollarına emanet 
edebilirsiniz. Matematik, fizik ve kimya ile ilgili 1400'ten fazla 
formül ve figürü içeren bir uygulama olan Math Ref’in 
favorilerinizden biri olacağından emin olabilirsiniz. 
Kullanıcı dostu ara yüzüyle tüm matematik, fizik ve kimya 
işlemlerini kolaylıkla emanet edebileceğiniz uygulamaya 
iOS üzerinden ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.

Basit tasarımıyla aradığınızı kolayca bulabileceğiniz nadir 
uygulamalardan biri olan Math Ref, birden çok hesaplama 
gerektiren zorlu koşullar altında büyük bir kurtarıcı görevi 
görüyor. İçerisinde terimler sözlüğü de barındırması da 
cabası! Geometriden trigonometriye, türevlerden, 
entegrasyon ve algoritmalara kadar sizi zorlayan tüm 
işlemler bu uygulama ile cebinizde!

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Math Ref

https://apps.apple.com/us/app/math-ref-lite/id312756358
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



