
MERHABA 

BENİM 

ADIM 

BULUT :) 



BulutBoard, üzerinde tüm duyularınızı etkileyen ışık, sıcaklık, mikrofon, joystick, Trafik Lambası, Sokak lambası, röle,  

mesafe, grafik ekran ve bluetooth   

gibi birçok Bulutcuk’u bağlayabileceğiniz, kodlama ve elektronik eğitim kitidir.  

BulutBoard’a bağlayabileceğiniz modüllere biz Bulutcuk ismini verdik. Umarız sende seversin..  :) 

Bir çok Bulutcuk modülü bulunuyor. Bulutcuk’ları tek başına kullanabileceğin gibi birlikte de kullanarak projelerini kodlayabilirsin.  

 



Kutu İçeriğini Kontrol Edelim 
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Bulutcuk’ları Tanıyalım 

Bulut ile Bulutcuk’ların Bağlantısı Nasıl yapılır 
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Birbirinden eğlenceli uygulamalar bizi bekliyor. Bunun için yapmamız gereken birkaç küçük adım bulunuyor. 

Bulut Board 

Işık Bulutcuk 

Sıcaklık Bulutcuk 

Mikrofon Bulutcuk 

Mesafe Bulutcuk 

Servo Bulutcuk  

Bluetooth Bulutcuk 

Sokak Lambası 

Trafik Lambası 

Sıvı Algılayıcı Bulutcuk 

Röle Bulutcuk 

Kutu içeriğinde bir eksiklik bulunuyor ise iletisim@mekatroniklab.com e-mail 

adresimizden veya 0850 346 6522 telefon numaramızdan bize ulaşabilirsin. 

Bu adımlara geçmeden önce, Bulut Board 

kutusunun içerisindeki malzemeleri kontrol edelim. 

Kolay Bağlantı Kabloları  USB Kablo 

5V 
GND 

SERVO 

FAN + 

Bağlantı Kabloları 

Krokodil Kablo 

Pil Bağlantı Kablosu 

5V Fan 

SG90 Servo Motor 

USB Kablo 

Kullanım Kılavuzu 

 



DÜDÜK 

Düdüğü, sese ihtiyaç duyduğun 

projelerinde kullanabilirsin.   

RGB LED 

Bulutun gözlerini dilediğin renge 

dönüştürebilirsin.  

YÖN ve Makey BUTONLARI 

Bulut üzerinde dört yön için buton bulunur.  

Dilersen hepsini yada ayrı ayrı kullanabilirsin.  

LED 

LED, ışık yayar.  

  

AÇMA-KAPAMA 

Bulut’u kullanmak istediğinde “AÇIK” 

konuma, kapatmak istediğinde ise 

“KAPALI” konuma getirmelisin.  

  

PiL GiRiŞi  

Bulut’u USB kablo dışında çalıştırmak 

istersen bu girişi kullanabilirsin. Yalnız dikkat 

etmelisin DC 6V-9V aralığında olmalı. 

USB GiRiŞi 

Bulut’a projenin kodunu yüklemek 

için USB girişini kullanmalısın. Aynı 

zamanda Bulut’a enerji de 

verebilirsin. 

SIFIRLA BUTONU 

Bulut’a yüklemiş olduğun proje 

kodunu yeniden başlatmak istersen 

bu butona basabilirsin. 

BLUETOOTH 

Bluetooth Bulutcuk’unu kullanarak  telefon 

veya tabletinde tasarlayacağın uygulama 

ile Bulut’u kontrol edebilirsin. 

5110 EKRAN 

Bulut’un ekranında kendi oyununu 

tasarlayabilirsin. Resimlerini veya yazılarını 

da bu ekranda gösterebilirsin. 

 ENERJi ÇIKIŞLARI 

Bulut üzerinde 5V ve 3V3 volt 

enerji çıkışı bulunuyor.  

                    GiRiŞLERi 

Bulut üzerinde A,B,C,D,E olmak üzere  

5 adet Bulutcuk girişi bulunur. Bulutcukları 

Bulut’a kolaylıkla bağlamanı sağlar.  



Işık Sensörü, bulunduğu ortamın ışık miktarını ölçer.   

Ölçüm değerini ÇIKIŞ pininden analog olarak verir.  

Bu Bulutcuk’u Bulut üzerindeki B, C ve D Giriş portlarına bağlayabilirsiniz.  

5V 
GND 

---- 
ÇIKIŞ 

5V 
GND 

---- 
ÇIKIŞ 

Sıcaklık Sensörü, bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçer.   

Ölçüm değerini ÇIKIŞ pininden analog olarak verir.  

Bu Bulutcuk’u Bulut üzerindeki B, C ve D Giriş portlarına bağlayabilirsiniz.  

5V 
GND 

---- 
ÇIKIŞ 

Mikrofon, bulunduğunuz ortamdaki sesleri algılar.  

Ölçüm değerini ÇIKIŞ pininden analog olarak verir.  

Bu Bulutcuk’u Bulut üzerindeki A,B, C, D ve E Giriş portlarına 

bağlayabilirsiniz.   

Mini Servo Motor, PWM pininden gelen sinyale göre 0 ile 

180 derece arasında hareket eder. Bu Bulutcuk’u Bulut 

üzerinde A,B,C,D,E Giriş portlarına bağlayabilirsiniz. 

Mesade Sensörü, 2-400 cm arasındaki cisimleri algılayarak sensöre 

olan uzaklık değerini ölçer. Bu Bulutcuk’u Bulut üzerinde A,C,E Giriş 

portlarına bağlayabilirsiniz. 

Bluetooth Bulutcuk ile Bulut’u kablosuz olarak kontrol etmenizi sağlar.  

KODLAMADA KULLANACAĞIMIZ  

PIN NUMARALARI 

mBlock kodlama ekranında kullanacağımız pin 

numralarını gösterir. Her Bulutcuk üzerinde hangi 

girişe karşılık gelen pin numarası yazmaktadır.  

BULUT BOARD GİRİŞLERİ 

Bulutcuk’ları takabileceğiniz girişlerin harflerini 

göstermektedir. Bulutcuk üzerinde yazanların 

dışındaki girişlere takılamazlar.  

Bulutcukların her birinin farklı özellikleri bulunur. Bu nedenle, bu 

bağlantıları kolay yapabilmeniz için renklendirdik. Bulutcuk üzerinde 

bulunan renkler hangileri ise ancak o Bulut girişlerine bağlayabilirsin. 

Bağlamış olduğun girişlerin Arduino pinleri üzerlerinde yazmaktadır. 

Aşağıda nasıl kullanılacağı belirtilmektedir. 

5V 

GND 

SERVO 

FAN + 



Bulut Board üzerinde 5 adet Bulutcuk Girişi bulunmaktadır. Bu girişler A,B,C,D ve E olarak isimlendirilmiştir.  

Her  girişin kendine ait kodlama pinleri bulunmaktadır.  Gerçekleştirmek istediğiniz projeye uygun Bulutcuk’u kolay bağlantı 

kabloları ile üzerinde yazan uygun girişlere bağlayarak kodlayabilirsiniz.   

5V 

GND 

---- 
ÇIKIŞ 

KOLAY BAĞLANTI KABLOSU 

Bulut ile kullanmak istediğiniz Bulutcuk arasında 

bağlantı kurulmasını sağlar. 

Bulutcuk üzerinde yazan girişler dışında ki diğer girişlere bağladığında, 

Bulutcuk’lar çalışmayacaktır.  

5V 
GND 

PWM 

Bulutcuk’ları bağladığınızda 

kodlamanızda kullanacağınız 

pinleri göstermektedir. 



Bulut Board’u kullanabilmek için gerekli olan dosyaları internet üzerinden indirmen gerekiyor.  

www.mekatroniklab.com web adresimize girerek “Bulut Board” sayfasına tıkla.   

Açılan sayfadan gerekli olan dosyaları bilgisayarına yüklemelisin.   



Bu adımda, Bulut Board’u kutusundan çıkardıktan sonra, USB kablo ile bilgisayarına aşağıda gösterildiği gibi 

bağlaman gerekiyor.  

 

Bulut Board ile çalışmak istersen anahtarı 

“AÇIK” konuma, çalışmak istemez isen “KAPALI” 

konuma getirmelisin.  Eğer anahtar “AÇIK” 

tarafında ise Bulut üzerinde bulunan “enerji” 

LED’i yeşil yanacaktır. “KAPALI” tarafta ise 

sönük kalacaktır.  

 
 



mBlock, kodlama blokları ile uygulama geliştirmek için hazırlanmış, Scratch arayüzünü kullanan bir programdır.  

Başlangıç uygulamalarının kodlamasını yapmak için mBlock programını kullanacağız. Bu adımda mBlock kullanımını öğreneceğiz.  

İlk olarak Bulut Board klasörü içerisinde bulunan mBlock dosyasının içerisindeki mBlock programını aşağıdaki adımları 

gerçekleştirerek bilgisayarına kurmalısın.  

İlk olarak Bulut Board klasörü içerisinde, Mblock Programı 

dosyasının içerisindeki “mBlcok_win_V3.4.10” uygulamasını 

çalıştırın.  

Açılan pencerede “English” dilini seçip “ok” butonuna tıklayalım. 

Bu adımda çıkan ekranda “I accept the agreement” seçeneğini 

seçip, “Next” butonuna tıklayalım. 

Bu adımda çıkan ekranda “Next” butonuna tıklayalım. 



Açılan ekranda “Install” butonuna tıklayalım. 

Harika yükleme işlemini tamamladın! 

Şimdi “Finish” butonuna tıkladığında mBlcok programı otomatik 

olarak açılacak. 

Artık mBlok Programın kodlama için hazır..  

İlk olarak Language menüsüne gelip, listeden “Türkçe” dilini 

seçmelisin.  Bu seçimden sonra programın dili Türkçe olarak 

değişecektir :) 



Bulut Board Kodlama Kiti’ni bilgisayarımızın tanıması için sürücü yazılımının yüklenmesi gerekmektedir.  

Sürücü kurulum dosyasını www.bulutboard.com web adresinden indirebilirsin. 

İlk olarak BulutBoard Driver Setup.exe dosyasını çalıştırın. 

Ardından çıkan ekran da “Extract” butonuna tıklayın. 

Dosyaların yüklenmesi bittikten sonra çıkan pencere de “ileri” 

butonuna tıklayın. 

v 



Açılan pencere de “ Sözleşmeyi kabul ediyorum” seçtikten 

sonra “ileri” butonuna tıklayın. 

Kurulum işlemi tamamlandı. Açılan pencere de “ Son” butonunu 

tıklayarak işlemi sonlandırın. 

Bu işlemi tamamladıktan sonra artık Bulut Board Kodlama Kitini bilgisayar otomatik olarak 

tanıyacaktır. Bu aşamadan sonra mBlock programını çalıştırıp uygulamaları gerçekleştirmek 

için gerekli ayarları yapalım. 



Kurulum işlemini bitirdin. Şimdi Bulut Board ile mBlock programını birbirine tanıtalım :) Aksi halde proje kodlarını Bulut’a yükleyemezsin. 

Bu adıma geçmeden önce, Bulut Board’un bilgisayarına bağlı ve Açma– 

Kapama anahtarının “AÇIK” konumda olması gerekmektedir.  “KAPALI” 

konumda mBlock programı Bulut’unu tanımayacaktır. 

ilk olarak “Kartlar” menüsünden, “Arduino UNO” yu seçmelisin.  

 

Daha sonra, “Bağlan” menüsüne gelip, “Seri Port” menüsüne tıkla. Açılan pencerede “COMX” yazan kısma tıklamalısın. X yerinde yazan 

rakam, senin bilgisayarında farklı olabilir. Sorun yok :)  Bu alana tıkladığında. Üst alanda “Seri Port Bağlandı” yazısını görmelisin. 

 

 Eğer COM listesinde 

birden fazla COM 

numarası var ise 

hangisini seçmen 

gerektiğini Sayfa-X’de 

bulabilirsin. 



Bulut Board Eklentisini Yükleyelim. Uzantılar menüsüne geldikten sonra, 

açılan pencereden uzantıları yönet sekmesine tıkla. 

Açılan pencerede, Kullanılabilir sekmesinde “Bulut 

Board Kodlama Kiti” eklentisini bulun. İlgili satırdaki 

indir butonuna basarak eklentiyi kurun. 

İndirme işlemi tamamlandığında blok alanına “ Bulut Board Kodlama Kiti” 

blokları eklenmiş olacaktır. 

Düzenle menüsünde, Arduino Kipi modunu seçmelisin. Bu işlemleri 

tamamladığında artık kodlamaya başlayabilirsin. 



KODLAMA ALANI 

Bu alana yapmak istediğiniz projenin 

kod bloklarını yerleştiriyoruz.  

BAĞLANTI LAMBASI 

Bulut ile bağlantı gerçekleşirse bu 

lamba yeşil, eğer bağlantı 

gerçekleşmemiş ise kırmızı olur. 

Bloklar 

Diziler menüsünde seçmiş olduğunuz 

gruplara göre ilgili blokların 

gösterildiği alandır.  

MENÜ 

Bu alan mBlock programının menüsüdür.  

Bu alanda Bulut’a bağlantı, arayüz yükleme, 

seri port seçim gibi işlemleri 

gerçekleştirmekteyiz. KOD ALANI 

Blok kodlama ile yaptığınız 

uygulamanın metin kod karşılık alanıdır. 

DİZİLER 

Bu alanda kodlama esnasında 

ihtiyacın olan tüm blokları bulabilirsin. 

ARDUINOYA YÜKLE 

Kodlama bittikten sonra Bulut 

Board’una yüklemek için bu butona 

basmalısın. 



Senin için bu kılavuza birkaç örnek uygulama ekledik. Bunları yapmaya hemen başlayabilirsin. 

Bulut Board ile yapılmış tüm uygulamalara  

www.mekatroniklab.com web sayfamızdan ulaşabilirsin..  

 

Yapmış olduğun uygulamayı sosyal medya hesaplarından #bulutboard etiketiyle paylaşırsan 

veya bize iletirsen bizde senin uygulamanı sayfamızda senin adınla paylaşabiliriz :) 



 

Bulut üzerinde bulunan Mavi LED 

Deniz Feneri ışığı gibi 1 sn 

aralıklar ile yanıp sönecek. 

Her uygulama da kod bloklarını yerleştirdikten sonra, uygulamanın 

çalışması için mutlaka “Arduinoya Yükle” butonuna basmalısın. Ekranda 

Yükleme tamamlandı yazısını görene kadar beklemelisin.  

Yükleme işlemi bittiğinde uygulaman çalışmaya başlayacaktır :) 

BULUT’A KOD YÜKLEME 

KOD BLOKLARI 



BENİM  
ADIM  

BULUT :) 

KOD BLOKLARI  

ADINI YAZABİLİRSİN :) 

Bu alan dilersen adını veya mesajını yazabilirsin. 

NOT : Bu alana Ç,Ş,Ü,Ğ,I, Ö harflerini 

Bulut’a dilediğin metni yazdırabilirsin. İstersen 

adını yazdırmakla başlayalım :) 



KOD BLOKLARI  

Bu uygulamamızda Bulut Board’u 

ORG yapacağız.. Evet yanlış 

duymadın :) kendi melodilerini 

oluşturabilirsin. 

Dilersen notaları değiştirerek farklı 

melodiler elde edebilirsin :)  

Belki Bulut’un gözlerini de yakabilirsin. 



KOD BLOKLARI  

Bu uygulamamızda Bulut’un gözlerini rengarenk 

yakacağız. Sende renk değerlerini değiştirip 

dilediğin renkler de gece lambası yapabilirsin :) 

 



KOD BLOKLARI  

Mikrofon Bulutcuk, Bulut Board’a 

sesimizi aktarmayı sağlar. 

 

Sokak Lambası Bulutcuk’u Bulut üzerinde 

PORT-C portuna bağlamalısın. 

Odandayken alkış sesi ile lambanı yakmaya ne 

dersin :) Mikrofon  bulutcuk sayesin de ses 

sinyalini Bulut’a aktarabiliriz. Eğer ses gelirse 

lamba yanar, sessizken lamba söner.  

Dilersen, mikrofona yaklaşıp 

sesli bir şekilde  “YAN” 

dersen lamba yanar :) 



KOD BLOKLARI  

5V 
GND 

SERVO 
FAN + 

Motor Bulutcuk’u Bulut Board üzerinde 

PORT-C girişine bağlamalısın. 

Bulut Board üzerindekiYeşil butona bastığında Fan 

dönmeye başlar. Kırmızı butona bastığında ise Fan 

durmaktadır. 

Bulut’un üzerinde bulunan renkli butonlar ile Fan 

kontrol etmeye ne dersin. Yeşil butona basında 

fanı çalıştıralım, kırmızı butona basınca ise 

durduralım. 



KOD BLOKLARI  

Bu projemizde araçlarda bulunan park sensörü 

yapacağız.  Mesafe Bulutcuk’un karışınsa eğer 30cm’den 

yakın bir cisim yok ise Bulut uyarı sinyali vermeyecek. 

Ancak 20cm ile 30cm arasında bir cisim algılar ise Bulut 

üzerinde bulunan Buzzer 0.8sn aralıklarla uyarı sinyali 

verecek. Eğer cisim 10cm ile 20cm de ise 0.4sn, 1cm ile 

10cm arasında ise 0.05sn aralıklar ile uyarı sinyali 

vermeye başlayacak.  :) 

MESAFE Bulutcuk’u Bulut Board 

üzerinde PORT-C girişine 

bağlamalısın. 



 

KOD BLOKLARI  

IŞIK Bulutcuk’u Bulut Board 

üzerinde PORT-B girişine 

bağlamalısın. 

5V 
GND 

---- 
ÇIKIŞ 

Sokak Lambası Bulutcuk’u Bulut 

Board üzerinde PORT-D girişine 

bağlamalısın. 

Sokak lambaları nasıl çalışır hiç 

düşündün mü ? Çok kolay.  

Bu uygulamada, sokak lambasını 

hava kararında yakacağız, hava 

aydınlandığında ise söndüreceğiz. :) 



KOD BLOKLARI  

ODAMIN 
SICAKLIGI: 
23 DERECE 

5V 
GND 

---- 
ÇIKIŞ 

Sıcaklık Bulutcuk’u Bulut Board 

üzerinde PORT-C girişine 

bağlamalısın. 

Bu uygulamamızda Bulut ile 

odamızın sıcaklığı ölçüp, Bulut’un 

ekranına yazdıracağız. 



KOD BLOKLARI  
Trafik Bulutcuk’u Bulut 

Board üzerinde PORT-C 

girişine bağlamalısın. 

5V 
GND 

SERVO 
FAN + 

Motor Bulutcuk’u Bulut Board üzerinde 

PORT-B girişine bağlamalısın. 

Bu uygulamada arabalar için bariyer kontrol 

projesini yapacağız. Trafik Bulutcuk üzerinde yeşil 

yandığında kapı açılacak, kırmızı yandığında ise 

kapanacak :) 

 GND 
5V 
SERVO 

KAHVERENGİ 
KIRMIZI 
SARI 

MOTOR BAĞLANTISINI 
NASIL YAPMALIYIM ? 

 
Engel için istersen çay 
karıştırıcı tahtalardan 

kullanabilirsin. 



www.mekatroniklab.com 

0850 346 65 22 


