
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

SİVİL  TOPLUM ÖRGÜTLERİ  İÇ İN

ONLİNE UYGULAMALAR VE ARAÇLAR



Etkinlik öncesi katılımcılara teknik bilgilendirme verilmesi çok önemli.

Chat alanını iyi kullanılmalı.

Odalara ayrılma özelliği(breakout rooms) etkinliğin içeriğine göre kullanılabilir.
Simultane çevirili etkinliklerde paralel odalarda simultane çeviri mümkün değil.

Etkinliğin ses ve görüntü kaydını almak mümkün.Etkinlik sonrası ses ayrıca
podcast olarak, video orjinal hali veya düzenlenerek kullanılabilir.

Anket özelliği ile tek seçimlik veya birden fazla seçimlik sorular sorulabilir.

Ekran yansıtma özelliği ile tarayınızın bir ekranını, herhangi bir ugulama
ekranınızı veya ekranınızın bir kısmını yansıtmak mümkün.

Simultane çeviri özelliği ile farklı dillerde çevirinin olduğu etkinlikler gerçekleş-
tirebilirsiniz.Simultane çeviri özelliği için uygun Zoom paketini satın almak gerekli.

Facebook ve YouTube’a canlı yayın yapmak mümkün.

Güvenlik ayarlarına dikkat etmek gerek!

Toplantı davet linkini kişiye özel gönderin, kamuya açık paylaşmayın.
Bekleme odasını aktifleştirin, tanımadıklarınızı toplantıya almayın.
Yöneticiden önce girişi kapalı tutun.
Toplantı için şifre belirleyin
Duruma göre “Lock the meeting” özelliği kullanılarak toplantı dışarıdan girişe kapatılabilir.

Herhangi bir sorunuz olduğunda Zoom’un yardım merkezinden ayrıntılı bilgiye erişebilir 
veya o konu hakkında hazırladıkları eğitim videosunu izleyebilirsiniz. support.zoom.us

Ücretsiz kısmında 100 kullanıcı, 40 dk limit. 1’e 1 çalışmada süre limiti yok.

İlk paketi aylık 13.99 Euro.

Zoom  zoom.us

Eklenen yeni bir özellik ile güvenliğiniz için görüşme yaptığınız yerdeki
arka planı blur’layabiliyorsunuz. 

Görüşmeleri en fazla 75 kişiye kadar yapabiliyorsunuz.

Hiç kayıt olmaya gerek yok.

Bilgisayarınıza indirip kendi sunucunuz ile çalıştırabilirsiniz.

Kuruluma gerek yok. Video Konferansın Url ile insanları konferansa davet edebilirsiniz.

Güvenli görüşme imkanı. Konferansı şifre ile denetimli hale getirebilirsiniz

Güvenli ve özgür yazılım / açık kaynak kod video konferans uygulaması

Jitsi Meet  meet.jit.si

Online Görüşme Araçları

Google Hangouts
hangouts.google.com

Google Meets
meet.google.com

Diğer Online Görüşme Araçları

Google Duo
duo.google.com

Skype
skype.com

Messenger Rooms
messenger.com/rooms

GoToMeeting
gotomeeting.com

Microsoft Teams
microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Houseparty
houseparty.com

SpatialChat
spatial.chat

zoom.us
meet.jit.si
hangouts.google.com
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.skype.com/tr/
https://duo.google.com/about/
https://spatial.chat/
https://houseparty.com/
https://www.gotomeeting.com/
https://www.messenger.com/rooms


Streamyard
streamyard.com

Open Broadcaster Software (OBS)
obsproject.com

Restream
restream.io

Canlı Yayın Araçları

Podcast - Anchor
anchor.fm

Quizizz
quizizz.com

Slido
sli.do

Polleverywhere
polleverywhere.com

Diğer Etkileşim Arttırma Uygulamaları

Tüm etkinliklerde işinizi kolaylaştıracak, size pratik bir yöntemle veri toplama imkanı 

sunum keyifli bir araç.Beklenti alma, anket, soru - cevap, kelime bulutları oluşturmak

için ideal. Herhangi bir sorunuz olduğunda Mentimeter’ın yardım merkezinden ayrıntılı 

bilgiye ulaşabilirsiniz. help.mentimeter.com

Mentimeter  mentimeter.com

Basit şekilde quizler, anketler hazırlayabileceğiniz eğitimler için tasarlanmış bir

soru-cevap platformu. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ücretsiz oyun tabanlı

öğrenme platformudur.Herhangi bir sorunuz olduğunda Kahoot’un yardım

merkezinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.  support.kahoot.com

Kahoot  kahoot.com

Bu aracın kullanımı oldukça kolay. Katılımcılarla beyin fırtınası yapmak için gayet

uygun. Cevaplar 20 ya da 40 karakter olarak sınırlı. Herhangi bir soruya verilen

cevaplar, paylaştığınız bağlantıda herkese görünür olarak yerini alıyor.

7 saniyede bir verilen cevaplar güncelliyor.

Answergarden  answergarden.ch

Etkileşimli işbirlikçi çalışmayı kolaylaştıran yazı, görsel, video gibi materyaller

ekleyebildiğimiz dijital pano.Timeline, harita, konuşma alanı, canvas, grid,gibi

formatlarda çalışma ortamları sunuyor. Katılımcılar bu ortamları istekleri doğrul-

tusunda şekillendiriyor ve yorum/beğeni yapabiliyorlar.Kullanıcıların üye olması

gerekmiyor.Herhangi bir sorunuz olduğunda Padlet’in yardım merkezinden

ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.  padlet.com/support

Padlet  padlet.com

Etkileşim Arttırma Uygulamaları

https://streamyard.com/broadcasts
obsproject.com
https://restream.io/
https://anchor.fm/dashboard/episodes
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://answergarden.ch/
support.kahoot.co
https://tr.padlet.com/
padlet.com/support
https://quizizz.com/
https://www.sli.do/
https://www.polleverywhere.com/


Bu uygulamaların benzerleri ve daha fazla araç için:  AlternativeTo  alternativeto.net

Google Drive (Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Formlar)  google.com.tr/drive

Slideshare  slideshare.net

Medium  medium.com

Telegraph  telegra.ph

Dünyanın en basit, anonim olarak içerik paylaşma sitesi.

Bitly  bitly.com

Bit.ly, ücretsiz bir link kısaltma servisidir. Bitly ile kısalttığınız linklere kaç kere tıklandığını,
hangi ülkeden ve hangi sosyal medya ağından tıklandığını görebilirsiniz. Etkinlik duyurularını
yaparken ve etkinlik sırasında sosyal medya mecralarının etkisini Bit.ly ile anlayabilir
ve etkinliğinize özel linkler oluşturabilirsiniz.

Loom  loom.com

Bir Google Chrome eklentisi. Çok hızlı bir şekilde ekran kaydı videosu alıp, webcam ile
kendi video görüntünüzü de ekleyip, sınıfla paylaşabilirsiniz.

Belge Paylaşımı  Ortak Çalışma Alanı Uygulamaları

ZmURL
zmurl.com

Mindmeister
mindmeister.com

Google Jamboard
edu.google.com/intl/tr/products/jamboard

Mural
mural.co

Diğer Bilgi - Belge Paylaşımı  Ortak Çalışma Alanı Uygulamaları

Miro
miro.com

Sketchboard
sketchboard.io

Wakelet
wakelet.com

Diğer Topluluk Yönetimi Araçları

Topluluk Yönetimi Araçları

Slack
slack.com

Discordapp
discordapp.com

Rocket.Chat
rocket.chat

Başvuru/Kayıt alma, Değerlendirme Formu Hazırlama Uygulamaları

Google Form
docs.google.com/forms

Jotform
jotform.com

Typeform
typeform.com

Surveymonkey
surveymonkey.com

WhatsApp
whatsapp.com 

Telegram
web.telegram.org

Facebook Groups
facebook.com/groups

Meetfranz
meetfranz.com

Doodle
doodle.com

https://www.google.com.tr/drive/about.html
https://www.slideshare.net/
https://medium.com/
https://telegra.ph/
bitly.com
http://www.loom.com
https://zmurl.com/
https://www.mindmeister.com
https://www.mural.co/
https://miro.com/app/dashboard/
https://edu.google.com/intl/tr/products/jamboard/?modal_active=none
https://sketchboard.io/
https://wakelet.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=tr
https://web.telegram.org/#/im
https://slack.com/intl/en-tr/
https://discordapp.com/
https://rocket.chat/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.jotform.com/tr/myforms/
https://www.typeform.com/
https://www.facebook.com/groups/
https://meetfranz.com/
https://doodle.com/dashboard
https://tr.surveymonkey.com/dashboard/
https://alternativeto.net


Hüseyin Küçük Sokak, Şeytanoğlu Apt. No: 

3B Köşklüçiftlik, Lefkoşa

info@civicspace.eu

www.civicspace.eu +90 392 227 6505

civicspaceeu civicspaceeu civicspaceeu

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilmektedir. Bu yayının içeriği tamamıyla B&S 

Europe liderliğindeki konsorsiyumun sorumluluğu 
altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak 

zorunda değildir.

www.civicspace.eu
https://www.instagram.com/civicspacesivilalan/
https://www.facebook.com/civicspacesivilalan
https://twitter.com/sivilalanproje



