
Web sitesine başka bir zaman 
girmek için size gönderilmiş 
e-postadaki doğrulama bağlantısına
tıkladığınızdan emin olun. Siteye
girdiğinizde sağ üstte yer alan
“Giriş” tuşuna basarak seçtiğiniz
kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
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SCRATCH ÜYELİK ADIMLARI 

ÇEVRİMİÇİ

Türkçe kullanım
Scratch’i çevrimiçi olarak Türkçe 
kullanmak için;  
https://scratch.mit.edu/ 
web sitesine girerek sitenin en 
altındaki “English” yazan kutunun 
yanındaki oka tıklayarak “Türkçe” 
seçeneğini seçin.

Üyelik
Sitenin sağ üst kısmındaki 
“Scratch’a Katıl” tuşuna tıklayın ve 
çıkan adımları takip edin. Her adımı 
tamamlayınca “Sonraki” tuşuna 
basıp sonraki adıma geçin. Adımlar 
bitip “Tamam Başlayalım”a 
tıkladığınızda siteye giriş yapmış 
olursunuz.

Siteye giriş

Kendi projelerinizi oluşturmaya hazır mısınız? 
Menüden “Oluştur”u seçin ve dil ayarlarında 
Türkçe seçili olduğundan emin olun. 

4 Proje oluşturma



Scratch sitesinde işiniz bittiğinde 
sağ üstteki menüden çıkış yapmayı 
unutmayın.
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Başka projeleri keşfetme
Menüde “Keşfet”i tıklayarak 
başkalarının yaptığı projeleri 
keşfedebilirsiniz.

Çıkış yapma



Bizi, Scratch 2.0 versiyonunu yüklemek için gereken adımların gösterildiği aşağıdaki sayfa karşılayacak.

1- Scratch’in düzgün çalışabilmesi için öncelikle Adobe AIR yüklememiz gerekiyor. Adobe AIR 
programını bilgisayarınızın işletim sistemi (Mac, Windows ya da Linux) için  indirin ve yüklemek için 
“Download”a tıklayın. Açılan sayfada yeniden “Donwload Now” tuşuna tıklayarak Adobe Air’i indirin 
ve “Kur” tuşuna basarak bilgisayarınıza kurulumunu yapın. İşlem bitince yeniden Scratch Ağ-Dışı 
editör sayfasına dönün.

2- Scratch Ağ-Dışı Editörü’nü bilgisayarınızın işletim sistemine (Mac, Windows ya da Linux) uygun 
indirmek için ilgili sistemin yanındaki “Download” a tıklayın. İndirdiğiniz Scratch Kurulum dosyasını 
açın (çift tıklayabilirsiniz) ve kurulumunu yapın. Kısayol simgesini masaüstüme ekle kutusunun işaretli 
olması Scratch’e sonra daha kolay ulaşmanıza yardımcı olacaktır. 
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ÇEVRİMDIŞI
Ağ dışı editör
Scratch’i internet bağlantısı 
olmayan ortamlarda çevrimdışı 
olarak kullanmak için sitenin alt 
menüsünden “Ağ-Dışı Editör”e 
tıklayın ya da http://scratch.mit. 
edu/scratch2download/ adresine 
gidin.

Programı indirmek



Bilgisayarınıza indirdiğiniz programı 
Türkçe kullanmak için bu ikonu 
tıklayarak dili değiştirebilirsiniz.
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SCRATCH PROGRAMI
Türkçe kullanım

Scratch’i tanıyalım

Hazırladığınız scratch 
programının oynadığı 
yer sahnedir. Sahne 
için farklı dekorlar 
seçebilirsiniz ve bu 
dekorların hareketini 
programlayabilirisiniz.

Sahne dekoru dışında 
sahnede yer alan her 
obje birer kukladır. 
Kuklaların farklı kılıklarını, 
sesleri ve hareketleri 
programlayabilirsiniz.

Scratch’te programlama için kullanacağımız kodlar bloklar 
hâlinde bulunur, bunları birbirine ekleyip birleştirerek 
program yazabiliriz.

Kod blokları farklı işlemleri yapabileceğimiz 10 farklı 
kategori altında toplanmıştır. 

Örneğin  kuklamızı / karakterimizi yürütmek için HAREKET 
bloklarından, rengini değiştirmek ya da konuşma balonu 
eklemek için GÖRÜNÜM bloklarından yararlanırız.

Kod blokları




