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BLOK

BLOK

BLOK

BLOK

Eklenen sesin düzeyini artırıp azaltmaya 
yarayan ses bloğudur.

Ses düzeyini belirlemeye yarayan ses 
bloğudur.

Ses kaydı sonrası oluşturulan ses 
üzerine efekt eklendiğinde bu efektleri 

kaldırmaya yarayan ses bloğudur.

Sesin alçak veya yüksek olmasını sayı 
ile ayarlamayı sağlayan ses bloğudur.

SESSES

SESSES

SESSES

SESSES
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BLOK

BLOK

BLOK

Scratch kütüphanesinde bulunan 
seslerin veya bizim kaydettiğimiz 

seslerin bitene kadar çalmasını sağlar.

Scratch kütüphanesinde kayıtlı olan 
veya kendi kaydettiğimiz seslerin 
tıklandığında başlamasını sağlar.

Eklenen tüm seslerin durmasını sağlar.

Sesin alçak veya yüksek olmasını arttırıp 
azaltmaya yarayan bloktur.

SESSES

SESSES

SESSES

SESSES
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Oluşturulan karakterin adım büyüklüğünü 
arttırıp azaltmaya yarayan hareket 

bloğudur.
                         
Not : Not : Ters yöne adım atması Ters yöne adım atması 

için sayının başına - (eksi) için sayının başına - (eksi) 
koymamız gerektiğini koymamız gerektiğini 

zaten biliyoruz :)zaten biliyoruz :)

Seçilen karakterin girilen sayı kadar saat 
yönünde dönmesini sağlayan hareket 

bloğudur.

Seçilen karakterin girilen sayı kadar saat 
yönünün tersine dönmesini sağlayan 

hareket bloğudur.

Oluşturduğumuz karakterin her seferinde 
kendi belirlediği farklı bir konuma 

gitmesini sağlayan hareket bloğudur.

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET
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BLOK

Eklenen karakterin x ekseninde (sağ-sol) 
gerçekleştirilen hareketindeki adım 
sayısını arttırıp azaltmaya yarayan 

hareket bloğudur.

Eklenen karakterin x ekseninde (yatayda) 
hangi konumda olacağını belirlemeye 

yarayan hareket bloğudur.

Eklenen karakterin y ekseninde 
(aşağı-yukarı) gerçekleştirilen 

hareketindeki adım sayısını arttırıp 
azaltmaya yarayan hareket bloğudur.

Eklenen karakterin y ekseninde (dikeyde) 
hangi konumda olacağını belirlemeye 

yarayan hareket bloğudur.

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET
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Sahnedeki karakterlerin yönünü 
değiştirmeye yarayan hareket bloğudur.

Eklenen karakterin süzülerek farklı 
konumlara gitmesini sağlayan hareket

 bloğudur.
                        

                        Dipnot :   Dipnot : Aynı şekilde rastgele
                         konum yazılı bölgeye tıklayıp  
                         karakterin fare imleci yönüne   
                        gitmesini de sağlayabilirsiniz.

Karakterin, girilen değere bağlı olarak x 
(yatay) ve y (dikey) konumlarının 

kesişimine gitmesini sağlayan hareket 
bloğudur.

Karakterin fare imleci neredeyse o yöne 
doğru yön değiştirmesini sağlayan 

hareket bloğudur.

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET
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BLOK

Karakterin sahne dışına çıkmamasını, 
kenara geldiğinde yerinde sekmesini 

sağlayan hareket bloğudur.

Karakterin hareketini sadece yatayda yani 
sağ ya da sol yönünde olacak şekilde 

sınırlandıran hareket bloğudur.

HAREKETHAREKET

HAREKETHAREKET
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BLOK

BLOK

BLOK

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

Karakterin konuşma balonu 
kullanılarak konuşmasını sağlayan, aynı 
zamanda konuşmanın süresini belirleyen 

bloktur.

Sahnedeki dekoru, daha önce eklenen 
bir sonraki dekor ile değiştirir.

Karakterin seçilen bir kostüme geçmesi 
sağlanır.

Karakterin belirlenen bir dekora 
geçiş yapılmasını sağlayan görünüm 

bloğudur.

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM
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BLOK

Karakterin konuşma balonu 
kullanılarak konuşmasını sağlayan, aynı 
zamanda konuşmanın süresini belirleyen 

bloktur.

Karakterin konuşma balonu kullanılarak 
düşünüyor izlenimini vermesine yarayan 

görünüm bloğudur.

Karakterin bir sonraki komuta kadar 
konuşma balonu yardımıyla konuşma
 izlenimi vermesini sağlayan bloktur.

Karakterin belli bir süre çerçevesinde 
düşünme izlenimi vermesine ve bu süreyi 

ayarlamasına yarayan 
görünüm bloğudur.

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM
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BLOK

Karakterin boyutunu istenen yüzde (%)
değerinde değiştirilmesini sağlayan 

görünüm bloğudur.

Karakterin boyutunu istenen değer kadar 
büyütür veya küçültür.

Kuklanın renginin yanında 
balıkgözü, 
hızlı dön,

 piksellere böl, 
mozaik

gibi özelliklerinde de girilen değer kadar 
değişiklik yapmaya yarayan bloktur.

Kuklanın renginin yanında, parlaklık,
hayalet etkisi, mozaik gibi özelliklerini bir 

değere atamak için kullanılan 
görünüm sekmesinin bir bloğudur.

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM

GÖRÜNÜMGÖRÜNÜM
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OLAYLAROLAYLAR

Ses şiddeti, süre ölçer ve video 
hareketi değişkenleri belirli bir değerin

üzerinde olduğunda aktive etmek 
istediğimiz  blokları bu bloğun altında 

topladığımız başlangıç bloğudur.

Daha önce oluşturduğumuz bir haber 
gerçekleştiğinde aktif olmasını istediğimiz 
blokları bu bloğun altına yazabileceğimiz 

olaylar sekmesi bloğudur.

Kuklaların ve dekorların tümü için geçerli 
olabilecek bir haber yaymak istediğimizde 

kullanacağımız bloktur. Herhangi
bir kukla oluşturduğumuz haberi 

aldığında yapacağı görev var ise görevini 
yerine getirir.

Salacağımız haberi tüm karakterlere 
gönderir ve yapılacak görevleri bitene 
kadar beklemesine yarayan bloktur.

OLAYLAROLAYLAR

OLAYLAROLAYLAR

OLAYLAROLAYLAR
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En sık kullanılan başlangıç bloğudur.
Oyun başladığında yapılacak olan

kodları bu bloğun altına ekleriz.

Boşluk tuşu dahil olmak üzere klavye 
üzerinden atanan bir tuşa basıldığında 

aktive olan başlangıç bloğudur.

Oluşturduğumuz kukla (karakter) 
tıklandığında aktive olan olaylar sekmesi 

bloğudur.

Dekor değiştirme bloğuyla değiştirilen 
dekorun haberini ile aktive olan olaylar 

sekmesi bloğudur.

OLAYLAROLAYLAR

OLAYLAROLAYLAR

OLAYLAROLAYLAR

OLAYLAROLAYLAR
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Bir kodun gerçekleşmesinde aradığımız 
bir şart varsa kullanacağımız bloktur.

Komutların çalışmasını; tümünü, sadece 
eklendiği komut dizisini veya eklendiği 

kuklanın diğer komut dizilerini durdurma 
gibi seçenekleri içeren bloktur.

Bir şart sağlanıncaya kadar 
gerçekleştirilmesi gereken komutları 

gerçekleştirir. 

Bir kuklanın klonunu (ikizini) 
oluşturduğumuzda bu klonun yapacağı

 görevleri belirtmek için kullanılan 
başlangıç bloğudur.

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL
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Bir kuklaya yazılan kod akışının 
belirtilen süre kadar durdurulmasını 
sağlar. Bu esnada diğer kuklalara 

yazılan kodlar çalışmasını devam ettirir.

Belirtilen sayı kadar, yazılan kodun tekrar 
etmesini sağlayan döngü bloğudur.

Uygulama boyunca tekrar edilmesi 
istenen kod blokları bu bloğun içine 
yazılır. Sonsuz döngü olarak bilinir.

İstenen şart sağlandığında ve 
sağlanmadığında gerçekleştirilmesi 

istenen kodlar bu kod bloğunun içine 
yazılır.

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL
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Bir şart sağlanıncaya kadar tekrar 
edilmesi gereken komutları çalıştırır.

Oluşturulmuş karakter klonunun 
silinmesini sağlayan olaylar bloğudur.

Sahnede bulunan mevcut kuklanın 
klonunu (ikizini) yaratmak

için kullanılan olaylar sekmesi bloğudur.

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL

KONTROLKONTROL
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BLOK

BLOK

BLOK

Seçilen renkteki bir kuklanın, yine seçilen 
renkte diğer bir kuklaya değip 

değmediğini sorgulamaya yarayan 
algılama bloğudur.

Kullandığımız farenin tuşunun basılı olup 
olmadığını kontrol eden algılama 

bloğudur.

Kullanıcı ile etkileşime geçmemizi 
sağlayan soru bloğudur. Alınan cevap 

diğer bloklarda farklı bir blok olarak 
kullanılabilir.

O anki yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye 
bilgisini almak için kullanılan algılama 

bloğudur.

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA
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Sahnedeki kuklaların birbirine, kenara 
veya fareye değip değmediğini 

sorgulanmasını sağlayan algılama 
bloğudur.

Kullanıcının sorulan soruya verdiği cevap 
bu blokta, istenilen yerde kullanılması için 

tutulur. 

Sahnedeki kuklanın seçilen renge değip 
değmediğini kontrol eden bloktur.

Klavyedeki girilen tuşun basılıp 
basılmadığını kontrol eden algılama 

bloğudur.

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA
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BLOK

Kronometreyi (zamanlayıcı) sıfırlamaya 
yarayan algılama sekmesi bloğudur.

Kuklanın modunu sürüklenebilir veya 
sürüklenemez olarak değiştirebilmeye 

yarayan bloktur.

ALGILAMAALGILAMA

ALGILAMAALGILAMA
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BLOK

Kuklanın modunu sürüklenebilir veya 
sürüklenemez olarak değiştirebilmeye 

yarayan bloktur.

Soldaki ifadenin, sağdakinden büyük olup 
olmadığını kontrol eden operatörler 

bloğudur.

         Not :Not : İçine girdi olarak sayı 
yazılabilmesinin yanında metin 

de girilebilir.

Soldaki ifadenin, sağdakinden küçük olup 
olmadığını kontrol eden operatörler 

bloğudur.

         Not :Not : İçine girdi olarak sayı 
yazılabilmesinin yanında metin 

de girilebilir.

İki ifadenin birbirine eşitliğini kontrol 
eden operatörler bloğudur.

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER
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İki sayıyı birbirinden çıkarmak için 
kullanılan operatörler bloğudur.

İki sayıyı toplamaya yarayan operatörler 
bloğudur.

Kuklanın modunu sürüklenebilir veya 
sürüklenemez olarak değiştirebilmeye 

yarayan bloktur.

İki sayı ile çarpma işlemi 
gerçekleştirmek için 

kullanılan operatörler bloğudur.

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER
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Verilen ifadenin belirtilen sıradaki harfini 
almayı sağlayan operatörler bloğudur.

Verilen sayının karekök, aşağı 
yuvarlama, mutlak değer gibi birçok 

matematiksel sonucu veren 
operatörler bloğudur.

Girilen sayıların bölme işlemine göre 
kalanını yani modunu veren operatörler 

bloğudur.

Verilen sayıyı kendine en yakın tam 
sayıya çevirir.

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER
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İki değişkenin de doğru sonuç üretmesi 
karşılığında doğru sonuç veren 

operatörler bloğudur.

Girilen iki veriden en az birinin doğru 
olmasıyla doğru sonuç üreten operatörler 

bloğudur.

Verilen ifadenin tersinde (olumsuzunda) 
bir değer üreten operatörler bloğudur.

Girilen iki metni birbiriyle aralarında 
boşluk bırakmaksızın birleştiren 

operatörler bloğudur.

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

OPERATÖRLEROPERATÖRLER

76

77

78

79



BLOK

BLOK

BLOK

BLOK

80



BLOK

BLOK

BLOK

BLOK

Verilen ifadenin toplam karakter 
uzunluğunu elde etmemizi sağlayan 

operatörler bloğudur.

OPERATÖRLEROPERATÖRLER
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Değişkene girilen değerin atanmasını 
sağlayan değişkenler bloğudur.

Oluşturulan değişkenin değerini artırıp 
azaltmayı sağlayan değişkenler 

bloğudur.

Oluşturulan değişkenin sahnede 
görünmesini sağlayan değişkenler

 bloğudur.

Oluşturulan değişkenin sahneden 
kaybolmasını sağlayan değişkenler 

bloğudur.

DEĞİŞKENLERDEĞİŞKENLER

DEĞİŞKENLERDEĞİŞKENLER

DEĞİŞKENLERDEĞİŞKENLER

DEĞİŞKENLERDEĞİŞKENLER
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Scratch’teki diğer sekmelerde olmayan 
fakat işimize yarayacak istediğimiz bloğu 

oluşturmaya yarayan bloktur.

Kendi bloğumuzu tasarlarken, 
oluşturacağımız bloğun içine sayı veya 

metin girdisi girebileceğimiz alan 
oluşturmak için kullanılan sekmedir.

Oluşturmak istediğimiz blokta operatörler 
sekmesindeki bloklar gibi bir blok bölümü 
oluşturmak istersek kullanabileceğimiz 

sekmedir.

Oluşturacağımız bloktaki isim kısmını 
isteğe göre artırmayı sağlayan sekmedir.

BLOKLARIMBLOKLARIM

BLOKLARIMBLOKLARIM

BLOKLARIMBLOKLARIM

BLOKLARIMBLOKLARIM
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Seçtiğimiz kalem sekmesinde kuklamızın 
çizim yaptığı rengi istediğimiz gibi 

değiştirmemizi sağlayan kalem sekmesi 
bloğudur.

Kalemin rengini, doygunluğunu, 
parlaklığını girilen değerlerle belirleyen 

kalem sekmesi bloğudur.

Çizim yapmadan önce kullanılan, 
kalemimizin rengini istenen miktarda 

değiştirmemizi sağlayan bloktur.

Kalemin isteğe göre daha kalın veya 
daha ince yazmasını sağlayan kalem 

sekmesi bloğudur.

KALEMKALEM

KALEMKALEM

KALEMKALEM

KALEMKALEM
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Scratch’teki diğer sekmelerde olmayan 
fakat işimize yarayacak istediğimiz bloğu 

oluşturmaya yarayan bloktur.

Scratch’teki diğer sekmelerde olmayan 
fakat işimize yarayacak istediğimiz bloğu 

oluşturmaya yarayan bloktur.

Scratch’teki diğer sekmelerde olmayan 
fakat işimize yarayacak istediğimiz bloğu 

oluşturmaya yarayan bloktur.

Daha önce çizim yapmak için bastırılan 
kalemi geri kaldırmaya yarayan bloktur.

KALEMKALEM

KALEMKALEM

KALEMKALEM

KALEMKALEM
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Videonun saydamlığını artırıp azaltmayı 
bir değer atayarak ayarlamaya yarayan 

video algılama bloğudur.

Çevirmek istediğimiz kelimeyi hangi dile 
çevireceğimizi ayarlamaya yarayan 

bloktur.

Çalmak istediğimiz müziğin hangi 
enstrümana ait olması gerektiğini 

ve kaç vuruşluk çalacağımızı belirlemeyi 
sağlayan müzik bloğudur.

Oluşturduğumuz müzikte kaç vuruşluk 
duraklar olacağını belirlemek için 

kullanılan müzik bloğudur.

VİDEO ALGILAMAVİDEO ALGILAMA

ÇEVİRİÇEVİRİ

MÜZİKMÜZİK

MÜZİKMÜZİK
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Kalemin çizim kalınlığını gireceğimiz bir 
değerle belirlemek için kullandığımız 

kalem eklentisi bloğudur.

Videodaki hareketi algılama hassaslığını  
girdiğimiz değerlerle artırıp azaltan video 

algılama bloğudur.

Kullanılacak projede kuklanın video 
hareketinin değerini elde etmeye yarayan 

video algılama kod bloğudur.

Video algılama bölümünde videoyu aç 
veya kapat komutlarını verebileceğimiz 

kod bloğudur.

KALEMKALEM

VİDEO ALGILAMAVİDEO ALGILAMA

VİDEO ALGILAMAVİDEO ALGILAMA

VİDEO ALGILAMAVİDEO ALGILAMA
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Metinden çevirdiğimiz sesin tonunu 
değiştirmeyi sağlayan metinden sese 

bloğudur.

Seslendirilmesini istediğimiz metnin dilini 
ayarlamaya yarayan metinden sese 

bloğudur.

METİNDEN SESEMETİNDEN SESE

METİNDEN SESEMETİNDEN SESE
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Çalınacak müziğin notasını ve kaç 
vuruşluk olacağını belirlemeye yarayan 

müzik bloğudur.

Çalınacak müziğin temposunu girilen 
değerle ayarlamayı sağlayan müzik 

bloğudur.

Oluşturduğumuz kuklanın yazdığımız 
herhangi bir kelimeyi/cümleyi sesli bir 
şekilde söylemesini sağlayan bloktur.

Müziği çalınacak enstrümanı seçmemizi 
sağlayan müzik bloğudur.

MÜZİKMÜZİK

MÜZİKMÜZİK

MÜZİKMÜZİK

METİNDEN SESEMETİNDEN SESE
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BLOK

BLOK

Kuklanın üzerinde daha önce uygulanmış 
olan tüm efektleri silmeye yarayan 

görünüm bloğudur.

Sahnede olmayan kuklayı sahnede 
görünür kılan görünüm bloğudur.

Seçtiğimiz kuklayı yanındaki diğer 
kuklaların bir katman önüne götürerek, 

seçilen kuklaya daha öndeymiş 
görünümü veren görünüm bloğudur.

Sahnede görünür konumda olan kuklanın 
görünürlüğünü kapatıp kaybolmasını 

sağlayan bloktur.
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