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Önsöz
B U R C U  Y I L M A Z

B İ L İ Ş İ M  T E K N O L O J İ L E R İ

E Ğ İ T İ M C İ L E R İ  D E R N E Ğ İ

ARAÇLAR 2020 SEÇKİSİ EKİBİNE
İçer�klere ve araçlara boğulduğumuz bu günlerde,

B�l�ş�m Teknoloj�ler�  Eğ�t�m� �ç�n hang�s�n� seçmel�y�m

d�ye düşünen meslektaşlarımız �ç�n BTE Derneğ�'n�n

alanında kend�n� �spatlamış öğretmenler�nden oluşan

b�r ek�ple f�k�r  vermek �sted�k. 

 

BTE Derneğ�,  B�l�ş�m Teknoloj�ler�  Eğ�t�m�nde Kullanılan

Çevr�m�ç� Araçlar 2020 Seçk�s�  faydalı  bulduğumuz 380

çevr�m�ç� araç �çer�s�nden seç�ld� ve alanın b�rb�r�nden

kıymetl�  öğretmenler�  tarafından s�zler �ç�n

değerlend�r�ld�.  Öner�ler,eleşt�r�ler ve f�k�rler � le

sunuldu.

 

B�ze gönüllü çalışma konusunda rak�ps�z olduğumuzu

h�ssett�ren, sorgusuz suals�z destek sağlayan tüm ek�be

teşekkür ed�yorum. Hayatı  anlamlı kılan üretme ve

karşılıksız faydalı  olma enerj�n�z h�ç eks�lmes�n..  
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scratch.mit.edu
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

Ah o ked� yok mu o ked�!,
Hep o ked�n�n başının
altından çıktı bu
kodlama �şler�...
Eğitimciye Notlar

Ücrets�zd�r.
Kayıt olmadan da kullanılab�l�r fakat
belgeler�n�z�n hesabınızda kayıtlı olması
�ç�n E-posta adres� �le kayıt olmak
gerek�r. 

ABD’de bulunan MIT’�n gel�şt�rd�ğ�, 8-16 yaş
arası çocukların kullanımına göre
tasarlanmış ve çok bas�t b�r arayüze sah�p
tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de en
çok terc�h ed�len kodlama aracıdır.
 
Örnek, çalışma kağıdı, yazılı soruları vb.
materyal ve �çer�k konusunda bol kaynak
mevcuttur.  
 
Hem çevr�m�ç� hem de çevr�mdışı
vers�yonları bulunduğu �ç�n �nternet
bağlantısı sorunu yaşayan sınıflarda da
terc�h ed�lmekted�r.
 
"F�k�rler"  kısmında yer alan kılavuz,
kodlama kartları ve başlangıç projeler�n�
�ncelemekte fayda var.
 
Hayaller�n� kodla, sloganıyla çıkan
programda, �sted�ğ�n�z fonks�yonları fareyle
tıklayıp sürükleyerek an�masyonlar, oyunlar
ve h�kayeler yaratab�l�rs�n�z. Karakter yapıp
hareket ett�reb�l�rs�n�z ya da  Scratch’�n
res�m kütüphanes�ndek� res�mler�nden
ekleyeb�l�rs�n�z. Kend� kurallarınız �le
oynayacağınız b�r oyun oluşturab�l�r ve 
yaptığınız oyunları �nternet  üzer�nde
yayınlayıp kullanıcılara sunab�l�rs�n�z.
H�kayeler  kurgulayıp bunu görseller �le
süsleyerek an�masyon yapab�l�rs�n�z. 
 

 

https://scratch.mit.edu/
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Yorumlar
 

BEKİR ÇELEN
Kodlama code.org �le başlar Scratch �le devam eder :)  Kulaklarımda o

ked�y� m�yavlatmayan öğrenc�y�  bulacağım   güne kadar kend�m� sonsuz

döngüye soktum :)

HÜSEYİN SIHAT
Her platformda kullanılab�len b�r araç olması bu aracı tüm öğrenc�lerle

gönül rahatlığıyla paylaşma �mkanı ver�yor.  Blok kodlama alanında M�ll�

Eğ�t�m Bakanlığı  tarafından da desteklenen ve �lk oluşturulan araçlardan

olması çok zeng�n b�r kütüphane sağlıyor.  Uygulamanın ana karakter�  �se

b�r ked�.  K�m b�r ked�y�  konuşturarak hareket ett�rmek �stemez k�.. .

ALİ BAHADIR
Blok tabanlı  kodlamayı tüm dünyaya tanıtan çok başarılı  b�r program.

MURAT ALTUN
Hep Scratch'�n başından çıktı  tüm bu kodlama f�lan �şler�  o ked� yok mu o

ked�.  Tab� k�  MIT �mzası var.

ARİF VATANSEVER
Scratch her şey�n başladığı b�r m�lat aslında, önces� ve sonrası d�ye �k�ye

ayırmak daha doğru olur kodlama faal�yetler�n�.  Çeş�tl�  görseller,  sesler

kullanarak gorsel programlama yaptığımız � lk platformdur kend�ler�.



Akıldan Tasarıma
Eğitimciye Notlar

Google hesabı  �le oturum açılab�l�r.
Ücrets�zd�r.
Öğretmen sınıf oluşturab�l�r.
S�stem gereks�n�mler� öğretmen
tarafından kullanılmadan önce
değerlend�r�lmel�d�r.
Başkaları tarafından paylaşılan ürünler�
kend� tasarımlarına eklemek ve üzer�nde
değ�ş�kl�kler yapak mümkündür.

Autodesk f�rmasının çocuklar �ç�n
gel�şt�rd�ğ�, dünyada yaygın olarak
kullanılan 3 boyutlu tasarım aracıdır. 3
boyutlu yazıcılardan çıktı almayı bu kadar
bas�tleşt�rmes�, f�k�rler�n tasarıma,
tasarımların protot�pe, protot�pler�n ürüne
döndüğü "b�reysel b�r sanay�"  dönem�n�
hızlandırdı d�yeb�l�r�z.
 
Kullanışlı ve sade tasarlanmış arayüzü ve
kullanım kolaylığı �le 3 boyutlu yazıcıdan
çıktı almaya hazır nesneler üretmey� çocuk
oyuncağı hal�ne get�rm�şt�r.  
 
Üç boyutlu tasarımın yanında C�rcu�ts
bölümü, f�z�ksel programlama �ç�n
gel�şt�r�lm�şt�r. B�r devre oluşturup �ster
blok tabanlı �ster met�n tabanlı olarak
programlama yapab�leceğ�n�z b�r s�mülatör
sağlar.
 
Kod bloğu kısmı, 3 boyutlu ç�z�mler� blok
tabanlı kodlama �le gerçekleşt�reb�leceğ�n�z
b�r ortam sunar. 
 
Dersler bölümünde, seçt�ğ�n�z tasarımın
nasıl yapılacağı adım adım
göster�lmekted�r.  
 

 
 

tinkercad.com
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

https://www.tinkercad.com/


Yorumlar
 HÜSEYİN SIHAT
Yaratıcı  düşünmek ve bunu uygulamaya dönüştürmek hemde her anlamda.

Son yıllarda eğ�t�m alanında oldukça sık duyulan STEM yaklaşımı �ç�nde

har�ka olan bu araç adeta �sv�çre çakısı  g�b�.  Projey� 3 boyutlu ortamda

tasarla, �stersen yazıcıdan baskı al.  Sonrada d�j�tal  kodları  ve şemayı oluştur.

B�rde çalışıyor mu d�ye test et.  El�m�z�n altında 1000 parçalık lego g�b� her

projeye katkı sağlayacak b�r araç var.  Bence vazgeç�lmezlerden.

NİLGÜN GÜRLER
Görsel hafızayı güçlend�ren,   hayal gücünü gel�şt�ren, eğlencel�  ve kolay üç

boyutlu tasarım aracı.  Ekstra olarak devre tasarım ve s�mülasyon özell�ğ�

mevcut. 

ZEYNEP SAĞLAM
3.Sınıfa devam eden öğrenc�ler�me b�r ders saat�nde bas�tçe göster�p, 2.ders

saat�n�n sonunda har�kalar yarattıklarını gördüğüm ve ben� şaşkına uğratan

tek araç...
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SEVİLAY BİRYAN
3D tasarım alanında �lkokul ve ortaokul,  �ç�n en uygun ortam. 3D tasarıma

blok kodlama �le de �mkan vermes� � ler�  düzey çalışmalar �ç�n çok uygun.

Ardu�no s�mülatörü �çermes� de kes�nl�kle b�l�nmes� gereken b�r s�te

olmasının gerekçeler�  arasında bulunuyor.

ARİF VATANSEVER
Scratch programlama �ç�n neyse T�nkercad de modelleme �c�n odur.

Modellemey� kolaylaştıran ve sevd�ren, 3d dünyasını m�n�k makerlara açan

b�r platform



D�j�tal ve f�z�ksel
dünyaların büyüsü
Eğitimciye Notlar

Ücrets�zd�r.
Üyel�k gerekt�rmez.
7+ �t�baren kullanılab�l�r. 
Günlük çevr�m�ç� dersler bulunur.
Hem blok tabanlı hem de met�n
tabanlıdır.

Makecode platformu her öğrenc�n�n
eğlencel� ve kolay b�r şek�lde kodlamayı
öğreneb�lmes� amacıyla M�crosoft
tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. 
 
M�cro:B�t kartını kullanab�lmek �ç�n
gel�şt�r�lm�ş b�r platform olsa da kartınız
olmasa b�le platformun s�mülasyon
özell�ğ�n� kullanarak kodlama yapab�l�rs�n�z. 
 
Javascr�pt d�l�n� kullanarak met�n tabanlı
kodlamayı da desteklemekted�r. Aynı
zamanda python öğrenmek �steyenler �ç�n
python kodlama ed�törü de mevcuttur.
 
Çevr�m�ç� kullanab�leceğ�n�z g�b� ücrets�z
b�r  W�ndows 10 uygulaması  olarak da
kullanılab�l�r.
 
Makecode �ç�n gel�şt�r�lm�ş eğ�t�mler �le
b�l�m, eğlence, müz�k, oyun g�b� b�rçok
kategor�ler�de adım adım uygulamalar
gel�şt�reb�l�rs�n�z.
 

 
 
 
 
 
 

makecode.microbit.org
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar
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https://makecode.microbit.org/


Yorumlar
 SERHAT KAĞAN ŞAHİN
Dersler�n ve ders �çer�kler�n�n hazır olarak s�tede bulunması güzel.  Öğrenc�

buradak� ders �çer�kler�nden faydalanab�l�r.  Esk�den sadece etk�nl�kler

vardı,  ş�md� ders planı etk�nl�k şekl�nde eklem�şler.  Ancak b�raz karışık

olmuş bu hal�yle.  tam olarak Türkçe desteğ�n olmaması en büyük eks�kl�k.

B�r d�ğer eks�k �se oturum açma vs. �şlem� olmadığı �ç�n öğretmen ve

öğrenc� yapılan çalışmayı tak�p edememekted�r.  Ayrıca kart yapı �t�bar�yle

hazır sensör ve b�leşen �çerd�ğ� �ç�n yapılacak etk�nl�kler sınırlıdır.  Öğrenc�

sev�yes� açısından 4. sınıflar �ç�n �deal olab�l�r  ancak �ler�  sınıflar �ç�n çok

yeters�z.

ELİF İNCEKARA
http://www.teknoyolcu.com/kategor�/eg�t�m/m�crob�t/ bağlantısında

m�crob�t � le � lg�l �  faydalanab�leceğ�n�z �çer�kler paylaştık.  Karekodu

okutarak ulaşab�l�rs�n�z.  M�cro:b�t .hex dosyasını m�crob�t kartına atarken

sürekl�  �nd�r�p karta atmamız gerek�yor.  Kartı  bağladığımızda uygulama

dosyası otomat�k gönder�leb�lse �y�  olurdu.

BERRU SAĞIR
Ah keşke m�cro:b�t'�m de olsa canlı  canlı  görsem ded�rtes� b�r web aracı.

Henüz sınıf  �ç�  öğrenc�lerle kullanım tecrübem yok ama �y�  k�  m�cro:b�t'�m

var.  Web uygulamasını düşününce öğrenc�lere hem blok hem met�n tabanlı

çalışma �mkanı sunması aynı öğrenc�n�n blok tabanlı  kodlamada hak�m

olacağı donanıma met�n tabanlıya geç�şte kolaylık sağlayab�leceğ�n�

düşünüyorum. Müfredatta yer alan blok tabanlı  kodlamaya aş�na olacak

öğrenc�ler �ç�n key�fl�  b�r deney�m olacağı kes�n.

Çalışma Grubu Puanı
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Çocuklar �ç�n Andro�d 
Eğitimciye Notlar

Google hesabı �le oturum açılab�l�r.
Ücrets�zd�r.
Deepfreeze vb. programlar
kullanıyorsanız emülatörden ver�m
alamayab�l�rs�n�z.
Ardu�no �le uyumlu b�r şek�lde çalışacak
uzaktan kontrol uygulamaları
yapab�l�rs�n�z.

Scratch'tan tanıdığımız MIT'�n projes�d�r.
App�nventor;  herkes�n, hatta çocukların
b�le akıllı telefonlar ve tabletler �ç�n
tamamen �şlevsel uygulamalar
gel�şt�rmes�n� sağlayan sürükle bırak
yöntem�yle çalışan görsel b�r mob�l
uygulama gel�şt�rme aracıdır.
 
Blok tabanlı bu araç �le  geleneksel
programlama ortamlarından çok daha kısa
sürede karmaşık ve yüksek etk�l�
uygulamalar oluşturab�l�rs�n�z.
 
http://app�nventor.m�t.edu/ adres�n� b�r
web tarayıcısından açarak ve bağlı b�r
telefon veya emülatör kullanarak Andro�d
c�hazlar �ç�n uygulamalar gel�şt�rmeye
başlayab�l�rs�n�z.
 
Öğret�c� bölümünde uygulamalara a�t
dersler� �zleyeb�len kullanıcılar, yapay zeka
bölümünde yapay zeka uygulamaları
gel�şt�reb�lmekted�rler.
 

 

appinventor.mit.edu
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

https://appinventor.mit.edu/


Yorumlar
 ERDAL DELEBE
Andro�d �şlet�m s�stem�n�n en güzel tarafı  açık kaynak b�r projen�n ürünü

olmasıdır bence. Gel�şt�rme aracı olarak App Inventor uzakları  yakın etm�ş,

Andro�d c�hazınız �ç�n ar�stokrat�k programlama d�ller�ne gerek bırakmadan

kolayca uygulama gel�şt�rmen�ze �mkan sağlamıştır.

 

 
ŞEREF KAPLAN
6. sınıf  çocukları  tablet ve telefon uygulaması yapab�lecek, Ardu�no �le

yaptığı  projes�n� telefondan kontrol edeb�lecek deseler �nanmazdım…

Algor�tmayı ve kodlamayı öğrend�ysen �sted�ğ�n uygulamayı gel�şt�reb�l�rs�n.
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MEHMET KAYA
B�lg�sayarda term�nal kurarak çalıştırmak b�raz sorunlu oluyor.

ÇETİN YURTSEVET
Bulut üzer�nde çalışab�len App�nventor � le bas�t anlamda uygulamalar

yapılab�l�r.  Yeterl�  m�ktarda b�lg�sayarınız yok �se kullanıcıların cep

telefonlarında b�r tarayıcıya g�r�p uygulama gel�şt�rmeler�  mümkündür.

Özell�kle emulatör kısmında sorunlar bulunmaktadır.  MIT tarafından kend�

�mkanları  doğrultusunda t�car�  b�r kaygı taşımadan gel�şt�r�ld�ğ�  �ç�n gel�ş�m�

b�raz yavaştır.  Uygulamalar s�z�n yaratıcıl ığınıza bağlı  olarak çok rahat

hazırlansa da profesyonel anlamda yeters�z kalmaktadır.

SERHAT KAĞAN ŞAHİN
Mob�l programlama den�l�nce akla �lk gelen uygulamalardan. Eks�kler�,  � ler�

düzey algor�tmaları  b�raz ağır.  Çok fazla b�leşen ve özell�k var,  öğrenc�

aradığını bulamayab�l�yor.  Projeye ses ve v�deo eklerken 1 MB sınırı  var.

T�nywebdb �le ver�  tabanı uygulamalarında web ortamına kayded�len ver�ler

kısa sürede s�l �n�yor.  Araç Gma�l  hesabı � le çalışmasına rağmen kayıt �şlem�

Dr�ve hesabına yapılab�lseyd� daha güzel olurdu.



B�lg�sayar B�l�m� �le
Dünyayı Değ�şt�r
Eğitimciye Notlar

Ma�l adres� �le g�r�ş yapılab�l�r.
Türkçe d�l desteğ� var.
Ücrets�z.
Öğretmen sınıf oluşturab�l�r.
Dersler�n tamamlanması sonucu katılım
belges� alınab�l�r.
Öğretmen öğrenc�lere ek görevler
tanımlayab�l�r.

Code.org eğ�t�mc�lere, 4 yaştan başlayarak,
yet�şk�n eğ�t�m�ne kadar kullanılab�lecek
zeng�n b�r �çer�k sunar. 
 
Araçlar, kurslar, v�deolar, uygulamalar, ders
planları, kodlama saat� �çer�kler�yle
kodlama başta olmak üzere, d�j�tal
yurttaşlıktan, mob�l uygulama gel�şt�rmeye
kadar, algor�tma, mantıksal sınama,
problem çözme g�b� üst düzey
kazanımlarda gel�ş�m sağlar. 
 
App Laboratuvarı, Web Laboratuvarı, Oyun
Laboratuvarı, Kukla Laboratuvarı g�b�
öneml� araçlar sağlayan code.org;
eğ�t�mc�lere, öğrenc�ler� �ç�n ders atayıp
tak�pler�n� yapab�leceğ� b�r kontrol panel�
sağlar. 
 
Türkçeleşt�r�lmes�nde BTE Derneğ�
gönüllüler�n�n de büyük katkı sağladığı
�çer�kler, M�crosoft, Google, Facebook,
Tw�tter g�b� teknoloj� devler�n�n
destekler�yle dünyanın b�rçok ülkes�nde 60
farklı d�lde ulaşılab�l�r olmuştur. 
 
Dersler yaş gruplarına göre sev�yeler
hal�nde hazırlanmıştır.
 

 

code.org
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Yorumlar
 
MÜZEYYEN MERVE HIZIROĞLU
Cocuklar yönergeler eşl�ğ�nde aşama aşama �lerl�yor.  Cok faydalı  olduğunu

eğ�t�mler�m boyunca gördüm. Kayıt ed�lmes� sınıf  oluşturulması vs.

gerçekten  �y�  özell�kler�  var.

ZEYNEP SAĞLAM
Çocuklara ve kodlamayı b�lmeyenlere algor�tma öğretmek �ç�n süper b�r

platform...

Çalışma Grubu Puanı

100

ŞEREF KAPLAN
Olmazsa olmazımız. Evde okulda her yerde… Kodlaman�sa Projes�n�n

başlangıcında b�ze en çok destek olan platform. Bas�tten başlıyor ancak çok

zorlanacağınız bölümlerde karşınıza çıkacaktır.  L�sel�ler küçümsemey�n�z...

Sınıfınızda yeterl�  b�lg�sayar yoksa 2 öğrenc� eşl�  programlama sayes�nde çok

rahat programlama yapab�l�yor...  

BEKİR ÇELEN
Dünya'da çocuklar kodlamaya buradan başlıyor :)  Söze gerek yok d�ye

düşünüyorum.

BERRU SAĞIR
Ders zamanı dışında öğrenc�lere görevler vererek kodlama konusunda

gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n har�ka b�r web aracı.  V�deolar � le öğretmen

rehberl�ğ�ne �ht�yaç duymadan kend� hızlarında �lerleme �mkanı sunuyor.

Okul önces� ve �lkokul dönem� �ç�n bence çok başarılı .  Ödev vermek ve tak�b�

�ç�n kullanılab�l�r.
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Google’dan çocuklar �ç�n
güvenl� �nternet oyunu
Eğitimciye Notlar

Kullanıcı g�r�ş yapmadan kullanab�l�r.
Ücrets�zd�r.
B�rb�r�nden farklı 4 bölümün başarıyla
tamamlanması sonucunda �sme özel
sert�f�ka gönder�lmekted�r. 
Kullanıcı g�r�ş� yapılmadan kullanıldığı
�ç�n kaldığın yerden devam etme �mkanı
bulunmamaktadır. 

Sahte haberler, kötü amaçlı yazılımlar,
nefret söylemler� ve k�ml�k avcılığına savaş
açan  Google, �nternet güvenl�ğ� �ç�n b�r
oyun gel�şt�rd�. 
 
İnternet ortamındak� çocukların zararlı
olab�lecek yazılım ve k�ş�lere karşı
kend�ler�n� daha �y� savunab�lmes� �ç�n
gel�şt�r�len  Interland, eğ�tsel oyun ve
eğ�t�mde oyunlaştırma anlamında başarılı
b�r çevr�m�ç� b�r araç. 
 
İnternet ortamında karşınıza çıkab�lecek
her türlü soruna karşı çocukları
hazırlayan Interland, Google'ın "İnternot
Olmaya Var Mısın?" projes� kapsamında
gel�şt�r�ld�.
 
Hedefe varmak �ç�n �nternet güvenl�ğ� �le
�lg�l� soruların doğru cevaplanması,
aşamaların becer�yle geç�lmes�
gerekmekted�r.
 

 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/tr_all


Yorumlar
 NİLGÜN GÜRLER
Güvenl�  İnternet kullanımına �l �şk�n b�lg�ler�  oyunla veren b�r uygulama. Bazı

bölümlerde çok tekrar var.

HÜSEYİN SIHAT
B�lg�y�  öğretmek eğlencel�  değ�ld�r.  Eğlencey� yaşarken b�r b�lg�  yer alıyorsa

onu öğrenmek eğlence get�r�yor demekt�r.  Bu uygulama oyunlaştırma �le

eğlencel�  b�r hayal dünyasına götürüyor. Bu kapılma sonrasında dünyamıza

dönmey� unutup Interland'da b�r yaşam sürdürmey� terc�h edenler olab�l�r. . .

SEVİLAY BİRYAN
Graf�kler çok �y�  tasarlanmış ama kullanıcı  g�r�ş�  olmaması çok büyük

dezavantaj.  Y�ne de öğrenc�lere kullandırılması gereken b�r adres.

Çalışma Grubu Puanı

95.0

BERRU SAĞIR
Güvenl�  �nternet haftalarının �nc�s�,  gönlümüzün b�r�nc�s�. . .  Öğrenc�n�n aklına

g�den yol oyundan geçer.  Oyun ve oyunlaştırma �lkeler�n� kullanarak duyuşsal

davranışlar kazandırmak konusunda tek geç�l�r.

BEKİR ÇELEN
D�j�tal  vatandaşlık �ç�n farklı  senaryoları  oyunlaştırarak öğret�yor.  Ancak

karakter olarak daha sev�ml� olanlar terc�h ed�leb�l�n�r :)



Küçük noktanın kodlama
macerası
 

Eğitimciye Notlar

Ücrets�zd�r.
Üyel�k �stenm�yor.
Temel  sev�ye algor�tma ve kod becer�s�
�ç�n uygundur.
Kodlama saat� etk�nl�kler�nde
kullanılab�l�r.

Kaç yaşında olursa olsun programlamaya
yen� başlayanlara, eğlencel� oyunlarla b�r
başlangıç yaptırmak �ç�n uygun b�r öğrenme
ortamı sunuyor.
 
Farklı amaçlarla oluşturulmuş oyunlarla
k�m� zaman b�r b�lg�sayar g�b� düşünmen�z�
k�m� zaman �se b�lg�sayarda çalışan kodun
arkasındak� temel kavramları keşfetmen�z�
sağlıyor.
 
Tox�code oyunlarının �ç�nde belk� de en
yaygın b�l�nen� Compute �t. Halen
b�lmeyenler de olab�l�r. Hour Of Code
etk�nl�kler�nde, derse geçmeden önce ve
ders dışı etk�nl�klerde kullanılab�l�r.
 
S�lent Teacher oyununda yönerge yok, yazı
yok yan� öğretmen yok. Oyuncunun kend�
kend�ne keşfetmes� �ç�n her detay
düşünülmüş. Oyuncu kend� hatalarından
ders alarak �lerl�yor.
 
L�ttle Dot Advanture oyunu �se Compute �t
ve s�lent teacher oyunlarının farklı yönler�n�
b�rleşt�r�yor. Hamleler�n�z� doğru seçmek
sezg�sel olarak kartlardak� kodları
bel�rlemen�ze bağlı.  
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Yorumlar
 
MURAT YETKİN
Eğlencel�  araçları  sayes�nde b�lg�sayar d�l�n�  key�f  � le öğreneceks�n�z.  S�lent

teacher aracı b�lg�sayar b�l�m�n�n mantığını öğretmek �ç�n mutlaka

kullanılmalı.  B�lg�sayar sınıfı  olan öğretmenler ders �ç�  ve dışı  etk�nl�kler�nde

bu araçlara mutlaka yer vermel�,  planlarına dah�l  etmel�d�rler.

ELİF İNCEKARA
D�kkat gel�şt�rmek, algor�tmayı pek�şt�rmek �ç�n arada kullandığım b�r

platform. Sınıf  ortamında tatlı  b�r rekabet oluşturuyor. Çok eğlen�yoruz.

Çalışma Grubu Puanı
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HÜSEYİN SIHAT
İ lk adım her zaman en zorudur. Ama her adımda b�raz daha öğrenerek

�lerled�ğ�n�z�  fark etsen�z.  Adımlar koşmanız �ç�n s�z�  teşv�k eder.  Bu

uygulama özell�kle b�r kodlama yazılımı g�b� düşünmen�z�  sağlıyor hemde

koşarak...

BEKİR ÇELEN
Sürekl�  kodlamak �st�yor öğrenc�ler.  Bu oyunlaştırılmış ortam ş�md� ne var

havasına sokuyor :)

ŞEREF KAPLAN 
Anlatmaktan ve uygulamaktan en çok zevk aldığım öğrenme ortamı. Yön

tuşlarını ve beyn�n�z�  kullanıyor olmanız yeterl�.  Üç farklı   ortam(compute.�t,

sl�ent teacher, l �ttle dot) heps� b�rb�r�nden güzel.



Ked�den Pandaya...
Eğitimciye Notlar

Kullanıcı kaydı yapıldığı takd�rde
kısıtlama olmadan kullanab�l�r.
Ücrets�zd�r.
Türkçe d�l seçeneğ� mevcuttur.
W�ndows, Mac, Chromebook ve mob�l
c�hazlarda uygulama yapılab�l�r.
B�rçok elektron�k kart veya robot set� 
uygulamaya   tanıtılarak, bunlara
program yükleneb�l�r ve çalıştırılab�l�r.
İsten�rse b�lg�sayara ve mob�l c�haza
�nd�r�lerek de kullanılab�l�r.

MBlock 5 programı Scratch 3 tabanlı, blok
kodlama uygulamasıdır. Temel olarak
üret�c�n�n gel�şt�rd�ğ� hazır k�tler�
kodlamakla beraber, M�cro:B�t ve Ardu�no
g�b� pek çok kartın kodlaması �ç�n de
kullanılab�lmekted�r.  2013 yılında kurulan
Makeblock f�rmasına a�tt�r. 
 
Farklı karakter ve ortamlarda sürükle bırak
yöntem� �le veya Python programlama
d�l�yle   tüm problemler� çözeb�l�r, bas�tten
zora tüm sev�ye kodlama eğ�t�m�nde
kullanab�l�rs�n�z.
 
Scratch 3.0 uyumludur. Scratchde yazılmış
blok tabanlı b�r programı Python ed�törü
yardımıyla Python d�l�ne çev�reb�l�rs�n�z. 
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Yorumlar
 ZEYNEP SAĞLAM
Ardu�no programlamak �ç�n yıllardır kullandığım b�r araç, bu araçla

yaptığımız robotlarla b�r çok yarışmaya g�tt�k.

SERHAT KAĞAN ŞAHİN
Pek çok robot�k kart �ç�n destek sunması büyük avantaj.  Eks�kler�  Ardu�no �ç�n
Mblock 3'tek� kütüphaneler hala Mblock 5'e adapte ed�lemed�,  Ayrıca
kütüphane çöplüğe dönmüş durumda. Python �le kodlama ekranı arasında geç�ş
yapılması büyük avantaj ancak bloklar Python kodlarına çevr�l�rken kod yapısı
aşırı  derecede saçmalıyor.  Bas�t b�r �şlem �ç�n b�le b�len b�r�s�n�n Python ya da
Ardu�no kodlarını sadeleşt�r�lmes� gerekl�.  M�crob�t kartıyla kullanırken kartın
b�r kaç özell�ğ�n�n çalışmadığını farkett�m. Özell�kle �vme sensörü �le sahney�
kullanırken sorun yaşadım. Y�ne de alanında l�der den�leb�lecek b�r uygulama.
Ardu�no tarafında her sensör �ç�n kütüphane bulmak mümkün olmayab�l�yor.

Çalışma Grubu Puanı
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BERRU SAĞIR
Kodlama tamam ya robot�k? B�r öğretmen�n okulunda var olan robot�k

�mkanlarına cevap vereb�lecek en �y�  uygulama. Scratch d�l�  temell�  olduğu

�ç�n öğrenc� önb�lg�s�  de olacaktır.  Henüz tarayıcıda öğretmen hesabı

oluşturma özell�ğ�  yok. Sabırsızlıkla bekl�yoruz.

ÖZGÜR ŞEREMET
Kodlama Eğ�t�m�nde Scratch'ten Ardu�no'ya geç�ş hem devre oluşturma hem

kod anlatma zorluğunu ortadan kaldıran süper b�r araç.

ŞEREF KAPLAN
Robot�k eğ�t�m�nde kullanab�leceğ�n�z en güzel platform… Scratch b�l�yorsan

ger�s�  çok kolay…



Ardu�no'cular buraya...
Eğitimciye Notlar

Üye olunmadan da tasarım yapılır ama
üyel�k bazı avantajlar sağlar.
İng�l�zced�r.
Projeler üyeler arası paylaşılab�l�yor.

Ardu�noblocks, 8 yaştan başlayarak,
yet�şk�n eğ�t�m�ne kadar kullanılab�lecek
zeng�n b�r �çer�k sunar. 
 
Ardu�noblocks.com sayes�nde Ardu�no’yu
tek b�r kod satırı yazmadan blok d�l�yle
görsel olarak programlayab�l�rs�n�z. Bu
sayede Ardu�no �le çok hızlı b�r şek�lde
projeler üretmeye başlayab�l�rs�n�z. Bloklar
�le programlama yaparken, uygulama
gel�şt�rmek �stenen d�l�n söz d�z�m� (syntax)
g�b� ezberlenmes� gereken yapılarını
ezberlemeye gerek kalmaz. Blokları
b�rb�r�ne takarken, oluşturulan yapı
sayes�nde hang� parçanın hang� parçaya
uyumlu olacağı sezg�sel olarak anlaşılab�l�r.
 
Ardu�noblocks �le yaptığınız uygulamaları
başka kullanıcılar �le paylaşab�l�r veya d�ğer
kullanıcıların uygulamalarını web s�tes�
üzer�nden �nceleyeb�l�rs�n�z. 
 
Ardu�noblocks �le kayıt olmadan projeler
gel�şt�reb�leceğ�n�z g�b� ma�l adres�n�z �le
kayıt olup kend�n�ze a�t hesabınızda onlarca
projen�z� kayıt altına alab�l�r, başkalarıyla
paylaşab�l�rs�n�z.
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Yorumlar
 

HÜSEYİN SIHAT
Ardu�no kartınız varsa bu araç �le � lk adımı başlayab�l�rs�n�z.  B�r bebeğ�n

söyleyeceğ� � lk kel�me ne kadar heyecanlandırır  b�zler�  değ�l  m�? Bu

uygulamada el�m�zdek� o karta o heycanla bakmamızı sağlıyor.

BEKİR ÇELEN
Ardu�no'yu blok kodlama yaparak çalışmak �ç�n en �y�  ortamlardan b�r tanes�.. .

Çalışma Grubu Puanı

97.5

CANER YILDIZ
Ardu�noblocks’un en büyük artılarından b�r�s�  de blok olarak hazırladığınız
kodlarınızın met�nsel hal�n� de oldukça okunaklı  b�r şek�lde göreb�l�yor
olmanız.

CUMHUR TORUN
Ardu�noblocks connector bağlantısı  bazen kopab�l�yor.



Nasıl oluşturacağına
değ�l ne oluşturacağına 
odaklan
Eğitimciye Notlar

Beta aşamasında olan öğretmen
hesabı talep edeb�l�r.
Mech It uygulaması eklenm�ş ve
mekan�k gel�ş�m� destekley�c� öğelere
yer ver�lm�şt�r. 
13 yaş altındak� çocuklar vel�ler� ya da
öğretmenler� aracılığıyla hesap
oluşturab�l�r.
Öğretmen hesabına ücrets�z talepte
bulunarak sah�p olab�l�rs�n�z. Böylece
100 öğrenc� hesabı oluşturab�l�rs�n�z.

Çocukların f�k�rler�n� ve yaratıcılığını ortaya
çıkarmak, yen� modeller oluşturmak, �k� ve
üç boyutlu baskı almak ve bunları gerçek
yaşama aktarmak �ç�n kullanab�leceğ�n�z
b�r araçtır. 4 yaş ve üstü çocuklar �ç�n
tasarlanmıştır. B�r e-posta adres� �le kayıt
olup hemen kullanmaya başlanab�l�r. 
 
F�k�rler� ortaya çıkarmak �ç�n “Capture
It”, yaratıcılık �ç�n “Shape It” ve “Mech It”,
tasarımı veya ürünü gel�şt�rmek �ç�n “Style
It”, üret�m �ç�n �se “Pr�nt It” seçenekler�n�
sunmaktadır.   Pr�nt It uygulaması �le .stl
uzantılı dosyalar dışa aktarılab�lmekte 3D
çıktı alınab�lmekted�r. 
 
Oldukça kullanışlı b�r arayüze sah�pt�r.
Çocuklar nasıl oluşturacaklarına değ�l ne
oluşturduklarına odaklanab�l�r.
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BERRU SAĞIR
Henüz beta aşamasında olması ve bu sürec�n yavaş �lerlemes� büyük eks�kl�k.

Kaynak yeters�zl�ğ�  mevcut ve sadece İng�l�zce d�l�n�  destekl�yor.  İçer�ğ�ndek�

Mech It  uygulaması oldukça key�fl�  ve mekan�k tasarım öğret�c�l �ğ�  konusunda

T�nkercad' den kend�n� ayırıyor.

HİKMET KALFA
Çocuklara 3 boyutlu ve 2 boyutlu tasarımı tek b�r platform üzer�nde sunuyor

olması avantajlarından b�r�s�  d�ye düşünüyorum. Uzun b�r süred�r beta

sürümünde olmasından dolayı gel�ş�m� b�raz yavaş olan platformlardan b�r�

olmasına neden olmuş olab�l�r.  İçer�s�nde barındırdığı Mech It  alanı � le

çocuklara hareketl�  mekan�zmalar tasarlama �mkanı tanımasının yanında

çocuklara denge, hareket merkez� hesaplama g�b� f �z�k temell�  b�lg�ler�n

d�g�tal ortamda testler alarak öğrenme �mkanı sunuyor olması çok güzel.

Ayrıca s�te üzer�nden 3d yazıcınızı  (Şuan �ç�n sadece  s�ndoh marka yazıcılar

�ç�n) tanıtarak yazıcıya ürününüzü baskı olarak gönderme olanağı sunuyor

olması da b�r avantaj.  Ayrıca 3 boyutlu tasarımda nesneler�  T�nkercad’ e göre

oval yapma konusunda avantajlı  olsa da, ürün tasarlamak çok uğraştırıcı  :D

GÜRKAN LOKMAN
Tasarım dışında mekan�k temeller�  anlatmak �ç�n �şlevsel.  Tasarımı ben pek

beceremed�m. Sol�d mantığındak� tasarıma rastlamadım henüz. "Mach M�ne"

var,  o kısmı sevd�m. yan� koyu gr�  kısımları  sab�t d�ğer kısımları  hareketl�

tasarlamak mümkün. Bu mantıkla eklem oluşturulab�l�r.  Mesela robot kol

yapılsa bu mantıkla öğrenc� mekan�zmayı öğren�r.  Ben başarılı  buldum.
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Çevrimiçi Ekiple
Programlama
Eğitimciye Notlar

Google, G�thub ya da Facebook hesabı
�le g�r�ş yapılab�l�r.
Temel düzey ve sınıf oluşturmak
ücrets�z.
Akt�vasyon gerekeb�l�r, eposta adres�
kontrol ed�lmel�d�r.
İşb�rl�kç� çalışma ortamı sunmaktadır.
100 MB dosya saklama alanı vardır
İng�l�zced�r.
Konu anlatımı �çermemekted�r.
Sert�f�ka sunmamaktadır.

 
Çevr�m �ç� b�r ortam, normal üyel�k olduğu
g�b� öğretmen üyel�ğ� de mevcut. Temel
düzeyde programlama d�ller� eğ�t�m� �ç�n
kullanılab�l�r. 
 
Ders, sunum g�b� h�zmetler yok. Ama
öğrenc�ler�n çalışmalarını tak�p edeb�lmek,
dosyalarını saklamak ve öğrenc�lerle b�rl�kte
kod yazmak �ç�n oldukça �şlevsel b�r ortam.
 
B�rçok programlama d�l� �ç�n çevr�m�ç�
derley�c�s� bulunmaktadır.  Fakat sev�ye
�lerled�kçe yeterl� olması zor görünüyor.
https://repl.�t/@bugrayan adres�nde olduğu
g�b� repl.�t üzer�nde çalıştırılab�lecek kodlar
sunulab�l�r.
 
 

 
 
 
 
 

https://repl.it/
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SERHAT KAĞAN ŞAHİN
Anlık olarak derley�c�ye �ht�yaç duyulduğunda danışılacak �lk platformlardan

b�r�s�.  Pek çok d�l�  destekl�yor.  Pygame, tk�nter tarzı  görsel araçları  da

�çermes� sayes�nde sadece met�n tabanlı  uygulamalar değ�l  bas�t GUI

arayüzler�  de oluşturulab�l�r.  

Çalışma Grubu Puanı

85.0

HÜSEYİN SIHAT
İ ler�  düzeyde b�r çalışma yapmak veya yaptırmak �st�yorsunuz. İş�n �ç�nde

c�dd� kodlar var.  Bu kodlar kadar takım çalışması ve �şb�rl�ğ�  de s�z�n �ç�n

öneml�.  İşte aranan uygulama bulundu. Aynı anda farklı  yerlerden aynı

yazılım �ç�n aynı projeye kod yazmak. Bunu büyük programlar profesyoneller

�ç�n yapmakta. Ama çevr�m�ç� b�r araçta ve bu kadar sade olarak repl tek

adres.

BEKİR ÇELEN
Yen� programlamaya başlayacakların ekranda "Merhaba Dünya"   � lk kodunu

görmes� �ç�n. b�lg�sayarına kuracağı onlarca farklı  ed�tör �ç�nden, b�r çok ayar

yapmadan ve hayattan soğutmadan   met�n tabanlı  programlamaya başlamak

�ç�n �deal.  Ben kısaca "Kodla ve Çık" d�yorum :)

CANAN AKYOL ALTUN
Çoğu programlama ortamını kapsıyor olması,  ortak çalışma alanı yaratması,

ek�p olarak çalışmaya uygun olması � le projelerde kullanılab�lecek b�r araç

olarak tanımlanab�l�r.



Graf�k Tasarımı 
Eğitimciye Notlar

Google hesabı �le g�r�ş yapılab�l�r.
Ücrets�z.
Facebook ya da ma�l adres� �le kayıt
olmanız gerekl�d�r.
Öğrenc�ler�n ödevler�nde, projeler�nde
kullanmaları öner�leb�l�r.

Canva, kullanıcıların sosyal medya
graf�kler�, sunumlar, posterler ve d�ğer
görsel �çer�k oluşturmasına olanak tanıyan
hazır taslaklarla çalışan b�r graf�k tasarım
platformudur. 
 
M�lyonlarca res�m, yazı t�p�, şablon ve
�llüstrasyonu entegre eder.
 
Canva programında yüklü olan b�r
m�lyondan  fazla  res�m, fotoğraf, arka plan
vb. (ücretl� ve ücrets�z) sayfa �ç�nde arama
yapıp s�z�n �ç�n en uygun taslaklara
ulaşab�l�rs�n�z.
 
Oluşturmak �sted�ğ�n�z tasarıma yazı,
başlık ekleyeb�l�r. Res�mler yükley�p şablon
tasarımı tamamen değ�şt�reb�l�rs�n�z.
     
Hazırlamış olduğunuz tasarımı tw�tter,
facebook ortamında paylaşab�l�r,
b�lg�sayarınıza kayıt edeb�l�rs�n�z
 
Ek�p kurab�l�r, tasarımı ek�p olarak
oluşturab�l�r, düzenleyeb�l�rs�n�z.
 
 

 

canva.com
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

https://www.canva.com/


Yorumlar
 

BEKİR ÇELEN
Tasarım �le aram h�ç �y�  olmadı.  Taa k�  Canva �le tanışana kadar. Gerç� hala

aram �y�  değ�l  ama Canva kend� kend�ne yapıyor  sank� :)  Eğ�t�mc�lere olan

ücrets�z Prem�um  desteğ� � le takd�r ett�ğ�m b�r onl�ne tasarım ortamı.

HÜSEYİN SIHAT
Zaman az, b�r toplantı  veya etk�nl�k var.  Broşür, sunum, af�ş ve logo
oluşturacaksınız.  Hem zaman hem heps�n� oluşturacağınız tek adres.
Eğ�t�mlerde arka planda yardımcı olan b�r pano...  Zeng�n b�r tema havuzu �le
�şler�n kolaylaşması çok kolay...

Çalışma Grubu Puanı

97.5

MÜZEYYEN MERVE HIZIROĞLU
Y�ne çocukların zevkle tasarım yaptıkları  b�r program. Bas�t ve anlaşır

düzeyde. Sınıfta severek kullandık.

SİNEM DÜNDAR
Tasarım b�lg�  ve becer�  sah�b� olmayanların b�le kolaylıkla af�ş,  poster g�b�

görsel �çer�kler�  hazırlayab�lecekler�  güzel b�r araç.

FATOŞ BÖLÜKBAŞI
Ufak tefek, bas�t �şler�n�z �ç�n tasarımcı/graf�ker aramaktan kurtaran başarılı

s�te.  Gerek �ş hayatında gerekse günlük hayatınızda hayat kurtaran, kullanımı

�nanılmaz kolay d�zayn aracı.  Prat�k kolay hazır şablonları  � le tasarımcı olmak

�steyeb�l�rs�n�z.



kodlabuyu.com
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

Kodla Büyü Tr
Eğitimciye Notlar

S�stem�n tamamı yerl� b�r yazılım
f�rması tarafından gel�şt�r�lm�şt�r.
Programlama d�l� Türkçe’d�r.
250 sahnel�k zeng�n b�r �çer�ğe sah�pt�r.
Sahneler kolaydan zora doğru
müfredata uygun s�stemat�k olarak
sunulmaktadır.
Öğrenc�ler aynı sahne üzer�nde hem
Blok tabanlı hem de met�n tabanlı
kodlama yapab�lmekted�r.
Öğretmen  eklemeden öğrenc�ler üye
olamazlar.

Kodla Büyü, devlet okullarına yönel�k
uygulamalı b�r kodlama eğ�t�m� projes�d�r.
2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılıyla b�rl�kte
başlayan proje �le ortaokul ve l�se
öğrenc�ler�n�n kodlama eğ�t�m�n� kend�
sınıflarında öğretmenler�n�n gözet�m�nde
almaları hedeflenmekted�r.
 
Kodlama eğ�t�m�n�n müfredatı olan ve
güçlü b�r �çer�kle sunulmasına yardımcı
olmayı amaçlayan proje kapsamında,
öğrenc�ler tamamen ücrets�z b�r şek�lde
Python kodlama d�l�n� etk�leş�ml� b�r
platformda öğren�rken, aynı zamanda
problem çözme ve anal�t�k düşünce
yetenekler�n� gel�şt�rerek, teknoloj�y� daha
yakından tanıma �mkanına sah�p oluyorlar.
    

https://www.kodlabuyu.com/


Yorumlar
 ALİ BAHADIR
Python eğ�t�m�ne g�r�ş basamağı olarak Blok tabandan başlayarak Met�n

tabanlı  kodlamaya geçeb�leceğ�n�z son derece başarılı  b�r platform.

SEVİLAY BİRYAN
Hem blok, hem met�n tabanlı  programlama seçeneğ� sunan, başlangıçtan �ler�
sev�yeye kadar hazırlanmış, ücrets�z en gen�ş �çer�kl�  ortam.

Çalışma Grubu Puanı

94.0

HÜSEYİN SIHAT
Bu araç b�z�m �ç�n mağarada yeş�l  bahçelere açılan doğru kapı görev� görüyor.

Desteklen�yor,  görünürlülüğü artırıyor.  Gündüz ders anlatırken kullanın

akşam ulusal kanallarda b�r reklamını görün ve öğrenc�ler�n�z b�r sonrak�

derste o reklamdan bahsederek derse güdülenm�ş başlasınlar.  İşte

kodlamanın büyük yüzü...

BEKİR ÇELEN
Türkçe kaynakların çok olmadığı bu alanda ülkem�zdek� başarılı  platform

olan Kodr�s'�  sosyal sorumluluk olarak devlet okullarıyla paylaşmaları  ve hızlı

destek sunmaları  takt�r ed�les�  b�r durum.

SİNEM DÜNDAR
Python kodlama d�l�n�  öğrenmek adına hazırlanmış etk�l�  araçlardan b�r�s�.

Türkçe olması d�l  sorununu ortadan kaldırmaktadır.  Öğrenc�n�n zorlanması

ya da hata yapması hal�nde hedefe ulaşmak �ç�n çeş�tl�  �puçları  ver�lmekted�r.

Hedefe ulaştıran kod bloğu �se b�r-�k�-üç yıldızla değerlend�r�lmekted�r.

Key�fl�  b�r araç ,  mutlaka kullanılması gerekl�.



Bloklardan Pythona
Kolayca Geç�ş
Eğitimciye Notlar

Ücrets�z ve açık kaynaktır.
Herhang� b�r üyel�k �şlem�ne gerek
yoktur. 
Blok ekranı .xml dosyası olarak �nd�r�p,
farklı b�r b�lg�sayarda ya da farklı b�r
zamanda bloklarla çalışmaya kaldığınız
yerden devam edeb�l�rs�n�z.
Python’a a�t pek çok kütüphaney�
destekler.

Edublocks, python kodlarını bloklar
üzer�nde görüntüleyerek hızlı b�r şek�lde
blok tabanlı kodlamadan, met�n tabanlı
kodlamaya geç�ş yapmanızı sağlar. 
 
Uygulama sayes�nde bloklarla Python
kodları yazab�leceğ�n�z g�b�, M�cro:B�t,
Raspberry P� ve Python �le uyumlu
çalışab�len m�krodenetley�c� kartları da
bloklarla kodlayab�l�rs�n�z.
 
Bloklarla kodlama yaparken �sted�ğ�n�z b�r
anda python kodlarına geçeb�l�r, bu sayede
ney� kodladığınızı göreb�l�r, yazdığınız
kodları .py uzantılı olarak b�lg�sayarınıza
�nd�reb�l�rs�n�z.
 

 
 
 
 
 
 

edublocks.org
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

https://edublocks.org/


Yorumlar
 

BERRU SAĞIR
Blok tabanlı  kodlamadan met�n tabanlı  programlamaya geç�ş �ç�n

kullanılab�l�r.  Scratch'ten Pyhton'a b�r köprü d�yeb�l�r�z.   Hem blok �çerd�ğ�

g�b� hem de bloklar �ç�  met�nler kullanılıyor.  Bu da terc�h sebeb�.

SERHAT KAĞAN ŞAHİN
L�stede blok tabanlı  tek Python aracı bu den�leb�l�r.  Blok tabanlı  kodlamadan
Python'a geç�ş �ç�n kullanılab�l�r.  Ayrıca beraber�nde gelen kütüphanelerle � ler�
düzeyde uygulamalar yapılmasına olanak sağlıyor.  Türkçe desteğ� yok.
M�crob�t,  Raspberry P� kartı  ve M�cropython destekleyen pek çok kartla
kullanılab�lmes� avantaj,  menüde çok fazla blok var ve kullanılması � lk
zamanlar b�raz zor.

Çalışma Grubu Puanı

92.5

BEKİR ÇELEN
Python, m�cro:b�t,  Raspberry P� b�r adaya düşsem ve yanımda �nternet :)  olsa

öğrenmek �ç�n  3 güzel şey :)  Edublocks.org bunları  s�ze sağlıyor.  En�nde

sonunda b�r çok k�ş�  bu 3 şey �le tanışacak.

CANAN AKYOL ALTUN
Dört platformu �ç�nde barındırması,  hem blok tabanlı  hem met�n tabanlı

kodlamaya �mkan vermes� öner�lecek ve akt�f  kullanılacak b�r araç olmasını

sağlıyor.



teachablemachine.
withgoogle.com

Bilişim Teknolojileri
Eğitiminde Kullanılan

Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

Google �le Öğrenen
Mak�neler
Eğitimciye Notlar

Kategor�ler�n bel�rlenmes�
Ver�ler�n toplanması
Model�n eğ�t�lmes�    
Model�n test ed�lmes�
Model� yaymak

Öğretmen rehberl�ğ�nde 10+ yaş �ç�n
uygundur.
Tensorflow kütüphanes�n� ve öğrenme
aktarımı yöntem�n� (transfer learn�ng)
kullanır.
Oluşturulan modeller kayded�lerek d�ğer
platformlarda kullanılab�l�r.

Teachable Mach�ne (TM) platformu web
sayfalarınızda ve uygulamalarınızda
kullanmak �ç�n hızlı ve kolay b�r şek�lde
mak�ne öğrenmes� modeller� oluşturmanızı
sağlar. TM üzer�nde mak�ne öğrenmes�
modeller� oluşturmak �ç�n uzmanlık veya
kodlama b�lg�s�ne sah�p olmanız gerekmez.  
N�san 2020 tar�h�nde güncel sürümü TM
2’d�r. 
 
TM ‘de görüntü (�mage), ses (aud�o) ve poz,
duruş (pose) olmak üzere üç tür proje
gel�şt�reb�l�rs�n�z. Bu projelerle görüntüler�,
sesler� ve �nsan duruşlarını tanıyan mak�ne
öğrenmes� modeller� gel�şt�reb�l�rs�n�z.
“Open an ex�st�ng project from …”
seçenekler�n� kullanarak önceden
oluşturduğunuz ve   (Google Dr�ve veya
b�lg�sayarınıza) kaydett�ğ�n�z projen�z� de
açab�l�rs�n�z. TM projes� oluştururken
mak�ne öğrenmes� sürec� �zlenmekted�r.
Ancak bu süreç doğrusal b�r süreç değ�ld�r.
Süreç �ç�nde model�n daha �y� çalışab�lmes�
�ç�n öncek� adımlara dönüleb�l�r veya döngü
b�rden fazla çalıştırılab�l�r.
 

1.
2.
3.
4.
5.

 

https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://teachablemachine.withgoogle.com/


Yorumlar
 

MURAT ALTUN
Mak�neler öğreneb�l�r  m� evet öğreneb�l�r.  Kolay b�r şek�lde nasıl  yaparız

d�yorsanız Google TM' y�  kullanın bence.

HÜSEYİN SIHAT
Mak�na öğrenmes� den�ld�ğ�nde neden hep aks�yon dolu robot f� lmler�  gel�yor.
Çünkü sade ve çok rahat anlaşılan b�r tarafıyla �zl�yoruz. Bu uygulama da o
yüzünün eğ�t�mlerde hayat bulan tarafı.  Bu alanda çok fazla çalışma olmadığı
doğru ama bu yazılım olayının odak noktasını bel�rlemek �ç�n b�ç�lm�ş kaftan.

Çalışma Grubu Puanı
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BEKİR ÇELEN
İş�n �ç�nde Google varsa pek söyleyecek söz bulamıyorum.



EBA Araçları
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
2020 SEÇKİSİ

Cody
Mob�l Kod
Harezm� Şehr�
 
EBA Eğlencel� Blok
Tabanlı Kodlama 
Eğitimciye Notlar

Kullanıcı g�r�ş� yapmadan kullanılab�l�r.
Ücrets�zd�r.
Harezm� Şehr� ve Mob�l Kod   mob�l
uygulama üzer�nden yapılab�l�r.
EBA g�r�ş� yapıldığında kalınan yerden
devam etme �mkanı bulunmaktadır.

Cody, Harezm� Şehr� ve Mob�l Kod, EBA
tarafından kullanıma sunulan blok tabanlı
kodlama araçlarıdır.
 
Algor�tma mantığının öğret�lmes� ve
kodlamaya g�r�ş �ç�n kullanab�leceğ�m�z bu
araçlarda bas�tten zora doğru ver�len
problemler�n çözülmes� amaçlanmaktadır.
 
Cody, Harezm� Şehr� ve Mob�l Kod olarak
farklı farklı karakter ve ortamlarda sürükle
bırak yöntem� �le tüm problemler� çözeb�l�r,
Kodlama eğ�t�m�nde kullanab�l�rs�n�z.
 

 
 
 
 
 

http://f.eba.gov.tr/cody/
http://mobilkod.eba.gov.tr/
http://f.eba.gov.tr/egitsel-oyunlar/HarezmiSehriWeb/HarezmiSehriWeb.html


Yorumlar
 
MURAT ALTUN
EBA olmadan olmaz.

BURCU YILMAZ
B�z�m araçlarımız :)  B�z kullanalım d�ye yapılmış dem�yorum, b�z�m d�yorum.

Çalışma Grubu Puanı

85.0

ZEYNEP SAĞLAM
Öğrenc�ler�n EBA uygulamalarını ver�len �nternet kotaları  � le ulaşab�ld�ğ� �ç�n

�nternet ulaşımı sınırlı  olanlar �ç�n tavs�ye ed�leb�l�r.

ŞEREF KAPLAN
Her geçen gün gel�şen b�r platform. Kodlama �çer�s�nde kes�nl�kle olmalıydı,
b�zden b�r�ler�n�n yaptığı  güzel uygulamalar sayes�nde bölüm oluştu. Destek
olmamız şart…



machinelearningforkids

Bilişim Teknolojileri
Eğitiminde Kullanılan

Çevrimiçi Araçlar
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Çocuklar İç�n 
Mak�ne Öğrenmes� 
Eğitimciye Notlar

5 uygulamaya kadar ücrets�z
kullanılab�l�r. 
Kayıt olmadan ders planlarını ve
uygulamaları göreb�l�rs�n�z ama
uygulama gel�şt�rmek �ç�n IBM Cloud’ da
b�r öğretmen hesabı oluşturarak IBM
Watson Bulut h�zmetler�nden API
anahtarı ed�nmek gerek�r.
Öğretmen kaydı �le sınıfınızı
tanımlayab�l�r ve 30 öğrenc�y� dah�l
edeb�l�rs�n�z. Onların kullanıcı adlarını ve
ş�freler�n� bel�rleyerek hızlı g�r�ş
yapmalarını sağlamış olursunuz. 

IBM f�rmasının sosyal sorumluluk projes�
olarak Dale Lane tarafından gel�şt�r�lm�şt�r.
Yapay zekâ ve mak�ne öğrenmes�
dünyasında çocukların da bulunması
amacıyla oluşturulmuş  b�r platformdur.
 
IBM Watson alt yapısından faydalanarak
Scratch aracına yen� eklemeler yapmanız ve
yapay zekâ �çeren uygulamalar
gel�şt�rmen�z   mümkündür. Scratch'�n yanı
sıra Python ve App Inventor kullarak da
gel�şt�r�leb�lecek uygulamalar sunulur. 
 
Öğrenc�ler�n�z�n met�n, sayı veya res�m
yükleyerek b�r model oluşturmasını bu
modelden faydalanarak uygulama
sürec�nde seç�m yapmasını
sağlayab�leceğ�n�z ders planları ve örnekler
paylaşılmaktadır. 
 

BTE Derneği Youtube içerikleri

https://machinelearningforkids.co.uk/?lang=tr


Yorumlar
 

HÜSEYİN SIHAT
Örneğ�n tüm a�le büyükler�n�n res�mler�n� yükleyerek oluşturacağınız b�r

model�  o a�len�n en küçük üyes�n�n resm�n� sorduğunuzda tarafsız b�r zekâ �le

k�me ne kadar benzed�ğ�n� görmek mümkün. Veya meyveler�n res�mler�n�

yükleyerek manav reyonunu gösteren b�r res�mde hang� meyveler�n

bulunduğunu bel�rlemen�z.

SERHAT KAĞAN ŞAHİN
API Key almak  � lk başta karışık ve zor.  Zaten uygulamanın bu zamana kadar
fark ed�lmemes�n�n neden� API key almadan herhang� b�r şey yapılamıyor
olması.  Öğret�len modeller 24 saat sonra s�l �n�yor.  Çalışılmak �stend�ğ� zaman
tekrar tekrar eğ�tmek gerek.

Çalışma Grubu Puanı

88.5

MURAT ALTUN
API anahtarınızı  kaybedersen�z çok zor bulunuyor.

BEKİR ÇELEN
Serhat bunla �lg�l �  güzel b�r yorum yapmıştır:  Bakınız Serhat Kağan Şah�n:)

ELİF İNCEKARA
Kend�m örnek proje �ç�n kullandım. Öğrenc�ler �ç�n b�raz karmaşık olduğunu

düşündüm.



blockly.games
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar
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Yarının Programcıları
�ç�n Oyunlar
Eğitimciye Notlar

Üyel�k gerekt�rmez.
Ücrets�zd�r.
Blok ve met�n tabanlıdır.

Blockly Games programlamayı öğreten b�r
d�z� eğ�t�c� oyundur. Programlama deney�m�
olmayan çocuklar �ç�n tasarlanmıştır.
Oyuncular, oyunların sonuna gel�nd�ğ�nde,
geleneksel met�n tabanlı d�ller� kullanmaya
hazır olacaktır.
 
Bulmaca, lab�rent, kuş, kaplumbağa, f�lm,
pond tutor ve gölet sev�yeler�nden
oluşmaktadır. Görevler Bas�tten karmaşığa
doğru  �lerlelemekted�r. 
 
Koşullu �fadeler, �ç �çe döngüler,
matemat�ksel denklemler blok tabanlı ve
son bölümlerde met�n tabanlı programlama
�çermekted�r. Blok tabanlı bölümlerde
tamamlanan bölümler �ç�n met�n tabanlı
çözümü de göstermekted�r.
 

 
 

https://blockly.games/


Yorumlar
 

SEVİLAY BİRYAN
Kullanıcı  g�r�ş�  olmaması b�r dezavantaj olsa da tarayıcı  önbelleğ�n�

kullandığı �ç�n k�ş�sel b�lg�sayarlarda kullanılab�l�r.

BEKİR ÇELEN
Çok fazla kullandığım söylenemez :)  Ne yalan söyley�m bence b�raz yavan
kalıyor.

Çalışma Grubu Puanı
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ZEYNEP SAĞLAM
Blockly EBA üzer�nden ulaşılab�len,  bas�tten karmaşığa algor�tmayı adım adım
öğreten b�r araç. Üyel�k �stem�yor,  EBA platformuna g�ren herkes ulaşab�l�r.

ÖZGÜR ŞEREMET
EBA üzer�nden de kullanıma sunulmuş olan kodlama aracımızın çevr�mdışı
sürümü de bulunmaktadır.  İnternet olmadan da yapılab�lmes� b�r avantajı
olarak göster�leb�l�r.



Loom 
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar
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Etk�ley�c� olun, 
Anlaşılır Olun
Eğitimciye Notlar

Temel hesap ücrets�zd�r.        
Çevr�m�ç� kayıt gerek�yor.
Gel�şm�ş kayıt ve düzenleme yapma
�mkanı tanıyan Pro hesap öğrenc� ve
öğretmenlere ücrets�zd�r. 
Doğrudan Gma�l, Facebook, Tw�tter'da
paylaşım yapılab�l�r.

Loom, anında paylaşılab�l�r v�deolar
aracılığıyla mesajınızı, ders�n�z� vb.
�letmen�ze yardımcı olan b�r v�deo kayıt
aracıdır. Loom �le kamera, m�krofon ve
masaüstünü aynı anda kayıt ed�leb�l�r.
Kayded�len v�deolar Loom'un patentl�
teknoloj�s� �le anında paylaşılab�l�r. Loom
hesabınızda bütün çalışmalarınız "My
V�deos" bölümünde kayded�l�r.
 
V�deo çek�mler�nde ç�z�m aracı kullanarak
anlatım yaparken ekranınızda ger� b�ld�r�m
sağlayab�l�rs�n�z. Bu hızlı �şaretlemeler
b�rkaç san�ye sonra kaybolarak ekranın net
ve anlaşılır kullanımına olanak sağlar. 
 
Loom �le hızlı b�r şek�lde v�deo çek�p
paylaşılab�l�r. V�deo çek�m� sonrası ver�len
bağlantı l�nk� �le paylaşım �mkanı sağlar.
Güvenl�ğ� arttırmak �ç�n v�deolara ş�fre
ver�leb�l�r. Kayıtlar .mp4 formatında
b�lg�sayarınıza �nd�reb�l�rs�n�z. 
 
İster Chrome eklent�s� olarak �stersen�z
Masaüstü uygulaması olarak
kullanab�l�rs�n�z. Masaüstü uygulaması HD
kayıt ve ç�z�m araçları g�b� b�rçok ek
özell�kler sunuyor.
 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb


Yorumlar
 

SEVİLAY BİRYAN
Ekran kaydı almanın programsız ve en kolay yöntem�, kes�nl�kle b�lmen�z

gereken b�r araç.

BEKİR ÇELEN
Bunu araç olarak değerlend�rsem Cov�d19 �ç�n süre sınırı  olmaması �y�  ama ya
sonra :)

Çalışma Grubu Puanı

97.5

BURCU YILMAZ
Ne kadar Bek�r ve Berru Hocalarımız bu aracı seçk�ye koymasak da olur

deseler de bu araç sadece örgün eğ�t�mde değ�l  b�l�ş�m teknoloj�ler�

eğ�t�m�nde yaygın olarak kullanılan c�dd� b�r araç. V�deo çek�p kend�

kanallarında paylaşan öğretmen arkadaşlarımın sıklıkla terc�h ett�kler�  b�r

araç olduğuna göre Cov�d19'dan sonra da öneml� olacak demekt�r.   :)

FATOŞ BÖLÜKBAŞI
Loom kal�tel�  b�r onl�ne kayıt aracı.  Süre kısıtlaması yok. Render �le

uğraşmıyorsunz. Kaydett�ğ�n�z v�deoların sağında solunda üstünde altında

herhang� b�r reklam bulunmuyor. Kayıt kal�tes�  çok �y�.  Kayıt yaparken

ekranın hang� bölümünde görünmek �sted�ğ�n�ze karar ver�yorsunuz.

Kaydınızı  �sted�ğ�n�z zaman durdurup kaldığınız yerden kayda devam

edeb�lme �mkanı var ve kayıtlarınız kend� hesabınızda onl�ne kayıt altına

alınıyor.  D�led�ğ�n�z zaman kayıtlarınıza ulaşab�l�rs�n�z.   Ancak v�deo

çek�m�nde �nternet bağlantı  hızının �y�  olması gerek�yor.  Aks� takt�rde

kaydett�ğ�n�z v�deoları  kaydederken ekran donab�l�r.



Sanal Robot�k Kodlama
Eğitimciye Notlar

https://vr.vex.com adres�nden g�r�ş
yapılab�l�r.
Ücrets�zd�r.
İng�l�zced�r.
STEM çalışmalarına destekley�c�
akt�v�teler �çer�r.

VEXcode VR, Scratch Blocks tarafından
desteklenen blok tabanlı b�r kodlama
ortamı kullanarak sanal b�r robotu
kodlamanızı sağlar. 
 
Web Tabanlıdır. Yazılım kurulumu
gerekmez. VEXcode VR W�ndows, Mac,
Chromebooks, �Pads ve Andro�d
tabletlerde çalışır.
 
Sanal Robotlar kullanır. Kullanıcılar
önceden oluşturulmuş b�r robot
kullanarak sürüş yapab�l�r,   lab�rentler�
çözmeye yardımcı olacak sensörler�,
yaratıcı ç�z�mler� kodlamak �ç�n farklı oyun
alanlarını kullanab�l�rler.
 
B�r robota ver�len bütün hareketler� sanal
ortamda �zlemen�z� sağlar. 
 
Şu an 15 farklı etk�nl�k �çermekted�r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VEXcode VR
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar

BTE DERNEĞİ 
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https://vr.vex.com/


Yorumlar
 

CANAN AKYOL ALTUN
VEX Robotunuz olmadan da kullanab�leceğ�n�z robotunuzu �sted�ğ�n�z

yönlend�reb�leceğ�n�z,  robot s�stemler�n�n nasıl  çalıştığını da

öğreneb�leceğ�n�z b�r araç. Başarılı .  Her okula alınması mümkün olmayan b�r

s�stem�n bu araç �le tanıtımı yapılab�l�r.

FATOŞ BÖLÜKBAŞI
Hem robotu olanlar �ç�n hem olmayanlar �ç�n robotu programlama ve �zleme.
Hatalarını görüp düzeltme ve en son aşamada varsa robota kodları  yükleme.
Robota kodları  yüklemeden test etmey� sağlıyor.  Robotunuz yoksa somut
olarak robot hareketler�n� sanal olarak görüyorsunuz.  Har�ka.

Çalışma Grubu Puanı
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CANER YILDIZ
Robotların B�lg�sayar B�l�m�'n� gerçek dünya uygulamalarıyla hayata geç�rd�ğ�n�
hep�m�z b�l�yoruz. VEXcode VR’da VEX robotlarına er�ş�m� olmayan öğrenc�ler,
öğretmenler ve mentorlar �ç�n evde bu �mkanı sağlamak adına güzel b�r
platform hazırlamış.
Hep�m�z robotların çocukları  öğrenmeye mot�ve ett�ğ�n� b�l�yoruz. VEX Robot�cs
ve VEXcode, her yaştan öğrenc�ye bu robotların çalışmasını sağlayan kodu
öğrenmeye katılma fırsatı  sunmakta. Tab� bunca güzell�ğe b�r olumsuzluk ne
yazık k�  f �yatlarının yüksek olmasıydı.  Bu platform sayes�nde robotunuz olmasa
dah� ücrets�z olarak robotlarınızı  sanal ortamda programlayıp parkurları
tamamlayab�leceks�n�z.



lab.open-roberta.org
Bilişim Teknolojileri

Eğitiminde Kullanılan
Çevrimiçi Araçlar
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Tek b�r arayüzde 
Eğitimciye Notlar

Open Roberta Laboratuvarı, programlama
öğrenmey� kolaylaştıran, akıllı robotları
programlamaya kadar her aşamada
kodlamaya �z�n veren, bulut tabanlı, açık
kaynaklı  b�r programlama ortamıdır.
 
Google g�b� öneml� f�rmaların desteğ�n�
alab�lm�ş, Nepo adıyla b�r programlama
d�l� �le sunulan g�r�ş�m, umulan popülerl�ğe
sah�p olmasa da eğ�t�mc�ler tarafından
değerlend�r�leb�l�r.
 
Open-Roberta �le M�cro:b�t, Ev3, WeDo,
Ardu�no ve mBot vb. g�b� araçlar �ç�n blok
tabanlı projeler gel�şt�reb�lmektey�z.
 
Gel�şt�rd�ğ�m�z projeler�n dosyalarını
b�lg�sayarımıza kaydedeb�lme �mkanı
veren Open-Roberta ardından bu dosyaları
�lg�l� ortama yükleyerek çalıştırmamıza
olanak sağlar. Ayrıca mevcut b�r çalışma
dosyasını da s�steme yükleyerek
çalışmamıza �z�n vermekted�r. Kod Bloğu
kısmıyla gel�şt�rd�ğ�m�z tüm blokları sağ
taraftak� panelden yazılım kısmını da
görüp gerekl� yazılımsal değ�ş�kl�ğe de �z�n
vermekted�r.
 
Kayıt olmak �ç�n e-posta �le akt�vasyon
gerekmekted�r. Üye g�r�ş� yapıldığında
projeler kayıt ed�leb�l�yor. Projeler�
s�mülasyonda göreb�lme �mkanı da
bulunmakta. 
 

https://lab.open-roberta.org/


Yorumlar
 

CANAN AKYOL ALTUN
G�r�ş kısmında s�stem�n�z�  seçmen�z�  �st�yor ve seçt�ğ�n�z s�steme göre kod

blokları  kullanılıyor.  NEPO �s�ml�  görsel programlama d�l�  � le farklı  robot

s�stemler�n� programlama �mkanı ver�yor.  Yazılan kodların s�mülasyonunu

göreb�lmek b�r avantaj.  Ancak ekranın ver�ml�  kullanılamayışı,  Türkçe

Fransızca İng�l�zce karışımı (TürkFransİng) b�r d�l  dezavantaj sayılab�l�r.  

 

-

-
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BURCU YILMAZ
2002 yılında gel�şt�r�lmeye başlanmış, Google g�b� f �rmalardan destek almış

b�r araç olarak daha �y�  yerlerde olmalıydı d�ye düşünüyorum. Belk� de çok

fazla araca bölünmüş olması gel�şt�rme süreçler�n� olumsuz etk�lem�ş

olab�l�r.
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