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https://www.canva.com/tr_tr/
https://www.easel.ly/
https://www.postermywall.com/
https://edu.glogster.com/
https://edu.glogster.com/


Canva, kullanıcıların sosyal medya
graf�kler�, sunumları, posterler� ve d�ğer
görsel �çer�kler� oluşturmasına olanak
tanıyan b�r graf�k tasarım platformudur.
Web'de ve mob�lde kullanılab�l�r ve
m�lyonlarca res�m, yazı t�p�, şablon ve
�llüstrasyonu entegre eder.

Canva 

Easelly
Easelly poster ve �nfograf�k oluşturmaya yarayan ücrets�z b�r web 2.0 aracıdır. Easelly daha
çok �stat�st�ksel ver�ler�n yer aldığı karşılaştırmalar ve başka türlü b�lg�lend�r�c� graf�kler�
hazırlamak �ç�n kullanılan b�r uygulamadır. Easelly �le �sten�len boyutlarda ürünler
tasarlanab�l�r, hazır şablonlardan faydalanılab�l�r.
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Postermywall
Postermywall poster, af�ş, broşür, el �lanı,
davet�ye g�b� ürünler tasarlamaya yarayan b�r
web 2.0 aracıdır. Postermywall uygulamasını
kullanarak çok güzel posterler tasarlanılab�l�r..
Postermywall aracı �le sosyal medyaya
uyumlu, klas�k A4, A3 g�b� formatlarda ürünler
tasarlanıp ücrets�z b�r şek�lde �nd�r�leb�l�r. 

Glogster
Glogster, sunumlar ve etk�leş�ml� öğrenme
oluşturmak �ç�n bulut tabanlı b�r platformdur.
Kullanıcıların, (çoğunlukla öğrenc�ler�n ve
eğ�t�mc�ler�n), sanal b�r tuval üzer�nde glogs adı
ver�len etk�leş�ml�, Web tabanlı b�r poster
oluşturmak �ç�n met�n, görüntü, v�deo ve ses�
b�rleşt�rmeler�n� sağlayan b�r platform.

P�cktochart
P�ktochart, graf�k tasarımcı olarak yoğun
deney�m� olmayan kullanıcıların özelleşt�r�leb�l�r
şablonlar kullanarak �nfograf�kler, raporlar,
sunumlar, posterler, el �lanları ve sosyal medya
graf�kler� dah�l görseller� kolayca oluşturmasına
olanak tanıyan web tabanlı b�r graf�k tasarım
aracı ve �nfograf�k oluşturucudur.
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V�deo Oluşturma ve Düzenleme
An�moto
Fl�xpress
Renderforest
K�zoa
Kapw�ng

An�moto
An�moto, fotoğraflardan, v�deo kl�plerden
ve müz�kten v�deo slayt göster�ler�ne ve
özelleşt�r�lm�ş web tabanlı sunumlara v�deo
üreten bulut tabanlı b�r v�deo oluşturma
h�zmet�d�r.

Fl�xpress
Hem ücrets�z hemde ücretl� olarak �ntro
v�deolarınızı hızlı ve kal�tel� b�r şek�lde
hazırlanab�lmes�ne olanak sağlar. Ücrets�z
v�deo temaları az olmakla b�rl�kte yen�
kanal açan youtube �çer�k üret�c�ler� �ç�n
tatm�n ed�c� v�deolar bulunmaktadır. S�tey�
kullanarak, az b�r ücret ödeyerek daha
etk�ley�c� �ntro v�deo hazırlamak da
mümkündür.
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https://animoto.com/
https://flixpress.com/
https://www.renderforest.com/tr/
https://tr.kizoa.com/
https://www.kapwing.com/


Renderforest
Bulut tabanlı b�r v�deo yapım platformudur,
v�deo üret�m sürec�n� gel�şt�r�rken aynı
zamanda bas�tleşt�rmek �ç�n tasarlanmıştır.  
 Renderforest esnekl�k ve kal�te üzer�ne
yoğunlaşmıştır ve dak�kalar �ç�nde profesyonel
v�deolar oluşturulmasını sağlar. Her çeş�t
v�deo, slayt göster�s�, logo yapımı, �nfograf�k ve
çok daha fazlası �ç�n sınırsız olasılık. Tek sınır
hayal gücü.

K�zoa
K�zoa �le kolajlar, tablolar, slaytlar, v�deolar
hazırlanab�l�r. Bunların heps� hazırlanmış onlarca
temalı şablon üzer�nde yapılab�leceğ� g�b� tamamen  
özgün tasarım da hazırlanab�l�r. S�te üzer�nde
fotoğraf ve v�deo kolajları yapılab�l�r veya bu �k�s�n�
�ç �çe kullanılab�l�r. Üyel�k mecbur�yet� yok.

Kapw�ng
Kapw�ng, çevr�m �ç� ortamda kesme,
b�rleşt�rme, altyazı ekleme, görsel ve yazı
ekleme g�b� �şlemler� yaparak prat�k b�r şek�lde
v�deolar oluşturmaya yarayan b�r web 2.0
aracıdır. Kapw�ng �le hem b�reysel hem de
arkadaşla b�rl�kte ortak v�deolar oluşturulab�l�r.
Kapw�ng �le oluşturulmuş v�deolar b�lg�sayara
�nd�r�leb�l�r.
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Anket Oluşturma
Google Forms
Surveymonkey
Apester
Poll Everywhere
Typeform

Google Forms
Google Formlar, çeş�tl� temalarla farklı türde
anket soruları hazırlanab�len ve daha sonrada
yanıtları anal�zler� �le görüleb�len, hızlıca
yanıtlar toplanab�len tamamen ücrets�z
kullanım sunan çevr�m�ç� b�r form ve anket
oluşturma programıdır.

SurveyMonkey
SurveyMonkey �nternet ortamında bell� b�r
konuda görüş almak, b�lg� toplamak,
değerlend�rme yapmak �ç�n farklı amaçlar �ç�n
anket oluşturmaya yarayan web 2.0 aracıdır.
SurveyMonkey özell�kle ün�vers�telerde tez
çalışmalarında, makale çalışmalarında,
konferans ve sem�ner g�b� eğ�t�m amaçlı
organ�zasyonlarda çok yaygın olarak
kullanılan b�r araçtır. SurveyMonkey �le açık
uçlu, çoktan seçmel�, l�kert t�pl�, matr�s
değerlend�rme, yıldız değerlend�rmel� sorular
hazırlanab�l�r ve �sten�len b�r k�tleden b�lg�
toplanılab�l�r.
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https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://apester.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.typeform.com/


Apester
H�kaye, qu�z, anket, makale, b�lg� yarışması,
k�ş�l�k testler� ve v�deo qu�z oluşturulab�len web
2.0 aracıdır.

Poll Everywhere
S�te üzer�nden testler, sorular, anketler hazırlanab��l�r.
Çoktan seçmel�, açık uçlu, derecelend�rme soruları g�b�
farklı türden soru kalıplarının bulunduğu bu s�tede
öğrenc�lerle çok rahat b�r şek�lde etk�leş�me g�r�leb�l�r.
Örneğ�n s�te üzer�nden oluşturulan açık uçlu b�r sorunun
l�nk�n� öğrenc�lere ver�ld�ğ�nde öğrenc�ler anında cevap
vereb�l�r ve cevapları akıllı tahtada görüleb�l�r. Ya da b�r
kel�me bulutu oluşturulab�l�r. Oluşturulan  bu ürünler
�nternet aracılığıyla, PowerPo�nt slayt göster�s� şekl�nde
sunulab�l�r.

Typeform
Typeform, çevr�m�ç� form oluşturma ve çevr�m�ç�
anketler konusunda uzmanlaşmış b�r İspanyol
çevr�m�ç� h�zmet olarak yazılım (SaaS) ş�rket�d�r. Ana
yazılımı, kullanıcı �ht�yaçlarına göre d�nam�k formlar
oluşturur.
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Kel�me Bulutu Oluşturma
Word�tout
Wordart
Tagxedo
Wordclouds
Jasondav�es

Word�tout
WordItOut, s�ze b�rçok özel ayar �le kontrol
sağlayan kel�me bulutu oluşturucudur.
Kullanımı ücrets�z ve kayıt oluşturulmasına
gerek yok.

Wordart
Wordart �le kel�me bulutu oluşturarak
sınıflarınızı rengarenk eğ�tsel �çer�klerle
donatılab�l�r. Aynı zamanda öğrenc�lere key�f
alacakları performans ödevler� ver�leb�l�r.
�çer�s�nde çok fazla şek�l barındırmakta ve
daha canlı kel�me bulutları oluşturulmasına
�mkan sağlamaktadır. Ayrıca sınırsız sayıda
kel�me ekleme �mkanı da sunarak ekled�ğ�n�z
bu kel�meler�n�ze l�nk verme �mkanı sağlar.
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https://worditout.com/
https://wordart.com/
http://www.tagxedo.com/
https://www.wordclouds.com/
https://www.jasondavies.com/wordcloud/


Tagxedo
Tagxedo kel�meler�, ünlü konuşmalar, haber
makaleler�, sloganlar ve temalar, hatta aşk
mektuplarınız - görsel olarak çarpıcı b�r kel�me
bulutuna dönüştürür, Kel�meler met�n gövdes�
�ç�nde meydana gelme sıklıklarını vurgulamak
�ç�n ayrı ayrı boyutlandırılır.

Wordclouds.com ücrets�z b�r çevr�m�ç� kel�me
bulutu oluşturucu ve et�ket bulutu
oluşturucusudur. Ayrıca bağlantılarla
tıklanab�l�r kel�me bulutları oluşturab�l�r. 

Wordclouds
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