
Dijital Öğrenme Araçları 

                                                                                                                                                                                                                                           .     Animasyon

FireAlpaca Animasyon yapmak için kullanabileceğiniz bir programdır. Ücretsiz

My Simple Show 
Basit animasyonlu videolar hazırlama için kullanılan bir web 
aracıdır. Ücretli / Ücretsiz 

Pictra Map 
Harita üzerindeki konumları dolaşımlı şekilde anismasyon olarak
sunabilmektedir.

Ücretli / Ücretsiz 

Pixton
Öğrencilerin avatarını oluşturulup düzenleyebilir, karikatür 
yapabilirsiniz.

Ücretli / Ücretsiz

Plotagon Story Animasyon oluşturmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Ücretsiz 

Powtoon

Powtoon;

 - konuşma balonları
 - görseller 
 - karakterler ile animasyon oluşturmanıza imkan sağlayan bir 
araçtır. 

Ücretli / Ücretsiz

Storyboardthat 
İnternet ortamında dijital hikayeler hazırlamanıza imkan sağlayan 
bir araçtır. Ücretli / Ücretsiz

Toontastic Hazır karakterlerle kolay bir şekilde animasyon oluşturabilirsiniz. Ücretsiz

Voki
Oluşturduğunuz karakteri (avatarı) Android ve Ios işletim 
sistemlerinin desteği ile istediğiniz dilde konuşturabilirsiniz. Ücretsiz 

Dijital Pano

Linoit
Dijital pano, işbirlikçi dokümanlar oluşturmaya yarayan bir 
websitesidir.

Ücretsiz

Padlet

Padlet; 

 - yazı
 - görsel 
 - video gibi materyaller eklenebilen sanal/dijital bir panodur.

Ücretli / Ücretsiz

Dosya Dönüştürme 

Liveworksheets
Elinizdeki her dokümanı öğrencilerin kullanabileceği formata 
çevirebilen bir araçtır. Ücretsiz

Eğitici

Blogger

Blogger; 

 - farklı konularda içerikler
 - makaleler

 - inceleme yazıları
 - web siteleri 

 - portfolyolar ve günlük oluşturmaya yarayan dijital içerik 
oluşturma aracıdır.

Ücretsiz

Perusall
İşbirliğine dayalı okumayı, katılımı ve kavramsal anlayışı teşvik 
etmek için tasarlanmış çevrimiçi öğrenme platformudur. Ücretli / Ücretsiz

Readsy
Metni değişik hızlarda okumayı sağlayan bir yapay zeka 
uygulamasıdır. Ücretsiz 



ScribeHow
Herhangi bir süreci anlatırken (bir web sitesinin ya da bir aracın 
nasıl kullanılacağı gibi) kullanabilecek bir araçtır. Ücretli / Ücretsiz

VoScreen

Film, dizi ve belgesellerden kısa replikler alınarak İngilizce pratik 
konuşma kalıplarını içeren, seviyelere ayrılmış videolar içeren bir 
uygulamadır.

Ücretsiz

Ekran Kaydı 

Screencastify
Screencastify, bilgisayar üzerinde yaptığınız bir işlemi kaydetmek 
için kullanılan bir ekran kaydı alma aracıdır. Ücretli / Ücretsiz

Etkileşimli Topluluk Araçları

Flipgrid

Flipgrid;

 -  video temelli tartışmaları destekleyen, 
 - öğrencilerin kendilerini etkin olarak ifade edebilmesini sağlayan 
araçtır.

Ücretsiz

Harmonize

Harmonize;

 - canlı tartışmalar
 - akranlarla işbirliği 
 - eğitmenlerle etkileşim 
 - eğitmenlerin not vermelerinde kolaylık sağlayan araçtır.

Ücretli / Ücretsiz

Jamboard

Ekran paylaşımı hizmeti vermektedir.

 - Yapılan çalışmaların kaydedilebilmesi 
 - İstenildiği zaman açılıp çalışmaya devam edilebilmesi
 - Arka plan değiştirilmesi
 - Harici olarak fotoğraf eklenebilmesi
 - pdf/.jpg türünde kaydedilmesi özellikleri mevcuttur.

Ücretsiz

Miro

Miro; 

 - iş, fikir ve projelerin paylaşılıp yönetilmesini
 - mesajlaşıp, görüntülü konuşulmasını sağlayan platformdur.

Ücretli / Ücretsiz

Slido

Bir ekip görüşmesi, eğitim veya şirket toplantısı yürütürken 
katılımcılarınızla etkileşim kurarak görüşlerini almanızı sağlayan 
bir araçtır.  

Katılımcılar ile;
 - anket

 - soru-cevap

 - kısa sınavlar 
 şeklinde çeşitli iletişimler kurulabilmektedir.

Ücretli / Ücretsiz

Tricider
Tricider ile katılımcılar birbirleri arasında etkileşime girerek 
destekleyici ve karşıt görüşleri ifade edebilmektedir. Ücretsiz

Görsel-Video Düzenleme, Şablon Ve Tasarım Oluşturma

Canva

Canva birçok farklı şablon ile;
 - logo

 - afiş
 - sunum

 - broşür
 - poster gibi görsel materyaller tasarlamanıza imkan 
sağlamaktadır.

Ücreti / Ücretsiz

CapCut

CapCut;

 - video oluşturma ve fotoğraf düzenleme
 - üzerine yazı yazabilme, ses ekleme ve çıkarma 
  gibi işlemleri yapabildiğiniz bir uygulamadır.

Ücretsiz



Creately

Creately; 

 - akış şemaları oluşturma
 - organizasyon şemaları, çizelgeleri
 - zihin haritaları
 - kapasite planlama modelleri

 - site haritaları
 - UI maketleri

 - profesyonel SWOT, veritabanı şemaları
 gibi diyagramlar oluşturmak için kullanılan web hizmetidir.

Ücretli / Ücretsiz

Edpuzzle

Edpuzzle ile; 

 - video içeriklerini seslendirmek
 - videoları kolayca kırpmak
 - video içerisinde quiz yapmak
 - sanal sınıflar oluşturmak ve içerik paylaşmak 
 - video platformundan ya da oluşturduğunuz videolardan 
eklemeler yapmak gibi özellikler sağlamaktadır. 

Ücretsiz

FlexClip Metin, müzik ve animasyon ekleyerek video oluşturabilirsiniz. Ücretli / Ücretsiz

Kapwing

Kapwing;

 - resimler

 - videolar 

 - sesler ekleyerek kolay bir şekilde video hazırlayabileceğiniz bir 
araçtır.

Ücretli / Ücretsiz

Picture Mosaics

Birçok resmi içerisinde barındıran ve tek bir resim oluşmasını 
sağlayan, görsel ve video formatında indirilebilen işbirlikçi bir 
araçtır.

Ücretli 

Remove.bg
Fotoğraf arka planını kaldırmak ve yeni arka plan oluşturmak için 
kullanılmaktadır. Ücretsiz

Renderforest

Renderforest projelerde;

 - görsel 
 - mockup 

 - web sitesi tasarımları yapmak için kullanılan bir uygulamadır.

Ücretli / Ücretsiz

Thinglink
Thinglink ile bilgisayarınızdan, internetten seçmiş
olduğunuz bir resme interaktif veriler ekleyebilirsiniz. Ücretli / Ücretsiz

Wordart

Wordart ile; 

 - kelime bulutları 
 - wordartlar tasarlayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Ücretli / Ücretsiz

Grafik - Çizelge Oluşturma

GeoGebra

Verilen nesnelerin;

 - grafik

 - sayısal cebir
 - çizelge şeklinde gösterimini sağlar.

Ücretsiz 

Google E-Tablolar
Verilerinizi, istatistiksel işlemlerinizi kolaylıkla yapıp analiz 
edebileceğiniz bir uygulamadır. Ücretsiz

Draw.io

Draw.io;

 - akış diyagramları
 - grafikler

 - çizimler yapmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. 
Özellikle algoritma oluştururken akış diyagramları çizmek için 
kullanabilirsiniz.

Ücretsiz

Kodlama 

Kodris

Algoritma ve programlama dili öğretimi için hazırlanmış, sahnelere 
göre problemi çözmeye yönelik kodlama öğretimi yapan web 
sitesidir.

Ücretli / Ücretsiz



Replit
Python dersleri için etkin, esnek ve kullanışlı bir site olarak hizmet 
vermektedir.

Ücretli / Ücretsiz

Oyun

Actionbound

Actionbound;

 - soru, 

 - araştırma
 - ödev gibi birçok seçenek ekleyerek öğrencilere öğrenme ve 
oyun imkânı sunabilen bir araçtır.

Ücretli / Ücretsiz

Bambozzle
Sınıf içerisinde takımlar halinde oynayabileceğiniz bilgi yarışmaları 
tarzında oyun oluşturmayı sağlayan araçtır. Ücretli / Ücretsiz

Flippity

Flippity;

 - quiz

 - flashcard

 - bulmaca 

 - isim çarkı 
 - liderlik tablosu 

 - rozet gibi oyunlaştırma içerikleri hazırlamak için birçok şablon 
mevcuttur.

Ücretsiz 

Gimkit
Bir bilgi yarışması oyunudur. Oyunda doğru bilinen sorularla para 
kazanılmakta ve güçlendirmeler yapılmaktadır. Ücretli / Ücretsiz

Google Quick 

Draw

Ekrana çıkan İngilizce kelimelerin çizimini 20 sn içerisinde yaparak 
yapay zekanın çiziminizi algılamasını sağlayabilirsiniz. Ücretsiz 

Kahoot

Kahoot ile;

 - bilgi yarışması
 - tartışma
 - anket ve karıştırma
 olmak üzere farklı kategoride oyunlaştırılmış eğitimler 
hazırlanabilmektedir.

Ücretsiz

Learningapps Konunun öğrenciler tarafından anlaşılırlığını ölçmek için kullanılır. Ücretsiz 

Plickers

Eğitmenlerin kısa quizler için kendi cep telefonu kamerası ile 
öğrencilerin ellerindeki kartları tarayarak alabildikleri interaktif quiz 
uygulamasıdır.

Ücretsiz

Quizflight
Ölçme ve değerlendirme süreçlerini online olarak ve 
oyunlaştırarak yönetebilmeyi sağlayan platformdur. Ücretli / Ücretsiz 

Quizizz
Çevrimiçi derslerde hazır bulunuşluk veya değerlendirme etkinliği 
olarak kullanılabilecek eğlenceli test çözme aracıdır. Ücretli / Ücretsiz

Wordwall

Wordwall;

 - çoktan seçmeli
 - eşleştirme 
 - doğru-yanlış
 - sürükle bırak gibi farklı türlerde interaktif testler oluşturmaya
yarayan oyunlaştırma tabanlı bir çevrimiçi değerlendirme aracıdır.

Ücretli / Ücretsiz

Ölçme Değerlendirme

Google Forms

Google Formlar ile;

 - kısa yanıtlı sorular 
 - paragraf şeklinde sorular
 - çoklu cevaplı sorular 
 - açılır menülü sorular ile anketler hazırlanabilmektedir.

Ücretsiz

H5P

H5P;

 - etkileşimli test
 - anket

 - video gibi içerikler oluşturmak için kullanışlı bir araçtır. 

Ücretsiz 



Mentimeter

Mentimeter;

 - quiz

 - sunum

 - anket

 - yarışma ve formlar oluşturulabilen bir uygulamadır.

Ücretli / Ücretsiz

Peergrade
Eğitmenlerin ödevler oluşturarak öğrencileri değerlendirdiği ve geri 
bildirimler verebildiği araçtır. 

Ücretli / Ücretsiz

Playposit

Playposit; öğrencilere 
 - anket

 - çoktan seçmeli test
 - boşluk doldurma
 - uzun-kısa cevap
 - tartışma soruları ekleyebileceğiniz bir araçtır.
 Sorulara resim,video,ses kaydı yüklenebilir.
 Öğrencilerin cevaplarını da yazılı,sesli, video olarak 
isteyebilirsiniz.

Ücretli / Ücretsiz

Poll Everywhere

Akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla
eğitmenler tarafından oluşturulan özel anketlere oy vermelerine
olanak tanıyan çevrimiçi anket platformudur. Ücretli / Ücretsiz

Socrative

Socrative internet üzerinde testler oluşturup öğrencilere akıllı 
telefonları veya tabletleriyle çözdürerek anında geri bildirim 
verebileceğiniz bir araçtır.

Ücretli / Ücretsiz

Zoom Poll

Toplantı sırasında;
 - kısa sınav 
 - anket 

 - katılımcılardan yanıtlar  
Toplantıdan sonra bir kısa sınav veya anket raporu da 
indirilebilmektedir. 

Ücretli / Ücretsiz

Sunum

Genially
İnfografik ve zihin haritalarını içeren etkili sunumlar hazırlamada 
kullanılmaktadır. Ücretli / Ücretsiz

Loom Video içerikler ve sunum oluşturma için kullanılan bir araçtır. Ücretli / Ücretsiz

Nearpod

Nearpod ile sunumlar oluşturulmaktadır. Aynı zamanda;
 - Pano 

 - anket 

 - boşluk doldurma
 - hafıza testi
 - açık uçlu sorular
 - eşleştirme
 - quiz ve oyunlaştırılmış quiz ekleme imkanı sağlamaktadır.

Ücretli / Ücretsiz

Prezi
Konu anlatımında kullanabileceğiniz, içerisinde hazır şekilde 
sunumların da bulunduğu uygulamadır.

Ücretli / Ücretsiz

Zihin Haritası Oluşturma

Bubbl.us Kavram haritası oluşturmak için kullanışlı dijital araçtır. Ücretli / Ücretsiz

Coggle
Coggle, sürükle bırak yöntemiyle kavram ve zihin haritaları 
oluşturmanıza yarayan bir araçtır. Ücretli / Ücretsiz

GitMind
Kavram öğretimi esnasında kullanılabilecek zihin haritası 
oluşturma aracıdır. Ücretli / Ücretsiz


