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BOOKR CLASS 
Uygulamaları



BOOKR CLASS Mobil Uygulamasını İndirme



BOOKR CLASS PC-Mac Uygulamasını İndirme

https://bookrclass.com/download-app/



BOOKR CLASS 
uygulamasını 

açın ve öğretici 
videoları izleyin

BOOKR CLASS’ı Açma



Erişim sağlama işlemi

ÖĞRENCİ:
Sizinle paylaşılan kodunuzu 

yazınız.

ÖĞRETMEN:
Şifrenizi 
yazınız.

ÖĞRETMEN:
Kullanıcı 

adınızı yazınız.



Gizlilik Politikasını kabul ediniz



Profil seçiniz ve öğretici videoları izleyiniz.



Kütüphane görünümü

Kütüphanedeki kitapların 
listesi.
Tüm kitapları görmek için aşağı 
kaydırınız.

Görmek 
istediğiniz 
kitapların 
seviyesini 

seçiniz.



Ana menü 
çubuğundaki bu 

konulardan kitapları 
bulabilirsiniz.

Kaydırmalı kitap 
önerileri, resme 
tıklayın ve kitabı 

okuyun.

Profilim: Hesap 
bilgileriniz burada 

kaydedilir.

Büyütece dokunarak 
arama seçeneklerine 

ulaşabilirsiniz.



Bir kitabı açma

Kütüphane 
görünümünde herhangi 
bir kitaba dokunun, bir 
kitap bilgisi sayfası 
görünecektir.

Kitabı okumak 
için mor oynat 

butonuna 
basınız.

Kitabı okuduktan sonra 
toplanabilecek rozet.

Lexile 
puanı

BOOKR 
seviyesi Jeton

Öğrencinin seviyesine 
ve ilgisine göre benzer 

diğer kitaplar

Kitap kapağı



Bir kitabı okumak

‘Text Highlighting’ 
ve ‘narration’ ı açık 
veya kapalı olarak 

ayarlayın



Ve bir önceki veya 
bir sonraki sayfaya 

ilerleyiniz.

Durdurma 
butonuna basınız



Her kitabın sonunda 
seviyenize ve ilginize 

göre öneriler alacaksınız.

Öğrenciler her kitabı 
okuduktan sonra jeton ve 
rozet kazanarak okumaya 

heveslenirler.

Öğrenci 
görünümü



Arama 
seçenekleri

Arama yapmak için 
büyütece dokununuz.



Mavi oka 
tıklayarak arama 

başlatın.Kitapları konulara göre 
filtreleyin. Açılan 

menüden bir konu seçin. 
Ardından mavi oka 

tıklayın.



Kitaplar, bilgi kartları veya 
karaoke şarkıları aratın.



Veya arama çubuğuna 
bir anahtar kelime yazın 
ve mavi oka dokunun. 

Uygulama, anahtar 
kelime ile ilgili tüm 

kitapları listeler.



Profilim
Baş harflerinizden oluşan 

avatara dokunun.



Düzenlemelerinizi mutlaka 
kaydedin.

Abonelik detaylarınız 
buradadır. 

Bilgilerinizi buradan 
düzenleyin.

Gerekirse şifrenizi değiştirin.



Çocuklarınızı‘My Family’ 
başlığı altında 
bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun okuma 
ilerlemesini ve etkinliğini 
kontrol edin.

Profilim

Aile
BOOKR 
seviyesi

Albert’ın kitap 
okuyarak topladığı 
jetonların sayısı.

Lexile puanı

Bu, Albert’ın art arda kaç 
gün okuduğudur (günde 

en az 20 dakika).

Albert’ın BOOKR 
Class’I kullanmaya 
başladığından beri 
topladığı toplam 

rozet sayısı.

Albert’ın uygulamayı ilk 
açtığı andan itibaren 
okumaya harcadığı 

toplam süre.



‘Edit child profile’ 
butonuna dokunun ve 

gerekli verileri değiştirin. 
Değişikliklerinizi 

kaydedin.

Aile



Beyaz oka dokunup 
çocuğunuzun adını seçerek 
hesaplar arasında kolayca 

geçiş yapın.

Aile



Profilim

Ayarlar

‘Manage storage’ 
butonuna tıklayarak 

cihazınızın depolama 
alanını yönetebilirsiniz.

Cihazınızda bulunmasını 
istemediğiniz herhangi bir 

kitabı silebilirsiniz.



Okuma tercihlerini 
buradan açıp 

kapatın.

Bunu kitap okurken 
yapabilirsiniz.

Ayarlar



Profilim

Yardım

Herhangi bir sorunuz 
varsa bizimle iletişime 

geçin.

Sıkça sorulan soruların 
yanıtlarını burada 

bulabilirsiniz.

BOOKR metodolojisi
hakkında bilgi edinin.



Profilim

Uygulama 
Tanıtımı

BOOKR CLASS uygulamasını daha 
etkin kulllanmak için öğretici tanıtım 

videosunu izleyiniz.



BOOKR Class’ı okulunuzda kullanmak istiyorsanız, daha 
fazla bilgi almak için aşağıdaki mail adresi üzerinden 

bizimle iletişime geçebilirsiniz.

info@kolibrieducation.com

BOOKR Class’ı uygulaması ile ilgili destek almak isterseniz, 
aşağıdaki mail adresi üzerinden bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.

Whatsapp Destek Hattı: 533 149 07 07

destek@kolibrieducation.com

Abonelikler/Destek

mailto:info@kolibrieducation.com
mailto:info@kolibrieducation.com


Öğretmen 
Paneli



teacher.bookrclass.com

naomi@123456.com

************

Kullanıcı 
Adı

Şifre

Giriş bilgilerinizi bulamıyorsanız, 
‘Forgot password’ butonuna tıklayın 
ve yeni bir şifre üreticisi bağlantısı 

alın.

Öğretmen Panelinin Açılması



Aramanıza bağlı olarak sonuç 
grafikte gözükecektir. Daha fazla 

ayrıntı görmek için sağa 
kaydırın.

Öğretmen Paneli İşlevleri

Öğrenciler
Öğrencilerinizi ve okuldaki 

tüm öğrencileri 
filtreleyebilirsiniz.

Bu kategorileri kullanarak 
öğrencilerin adını arayın veya 

filtreleyin.



Adlarının yanındaki 
kutuyu işaretleyerek 
bir veya daha fazla 

öğrenci seçin.

Bir veya daha fazla öğrenci 
seçtikten sonra ‘Manage 

selected’ butonuna tıklayın ve ne 
yapmak istediğinizi seçin.

Öğrenciler

Bir sonraki sayfada 
bu işlev hakkında 
daha fazla bilgi 

edinin.

Lisans ekle / Uzat

Lisansı iptal et

Kitap ata

Öğrenciyi sınıfa ata

Öğrenci verilerini 
dışarı aktar

Öğrenciyi sil



Öğrencinin sınıfını yazın, Yeni 
bir sınıf eklemek için kutuya adı 
yazın, oluşturulmuş olacaktır.

Birden fazla adı içe aktarmak 
istiyorsanız zaman kazanmak için bu 
işlevi kullanın. Mavi bilgi balonunda 
bunun nasıl yapılacağına dair daha 

fazla ipucu var.

Yeni bir öğrenci kaydetmek için 
formu doldurun ve ‘Create 
Profile’ butonuna basın. 

Ardından öğrenci kodu otomatik 
olarak görünecektir.

Öğrenciler

Öğrenci kodu



Bir öğrenci seçerek ‘Manage 
Student’ butonuna basın.

Bu, öğrenciyle ilgili tüm bilgileri içeren 
bir sayfa açacaktır.

Öğrenciler



Sayfanın daha aşağısında, 
öğrenciye atanan kitapların 

listesi ve ilgili bilgiler şemada yer 
almaktadır.

‘Add assignment’ butonuna 
tıkladığınızda kütüphanedeki 
tüm kitapların bulunduğu bir 
pencere açılacaktır. Sonraki 

sayfada daha fazlasını okuyun.

Öğrenciler Henüz kitabı okumamış olması 
durumunda öğrenciye hatırlatma 

gönderin veya kitabı ödev 
listesinden çıkartın.



Kitapları başlığa, 
anahtar kelimelere 

göre arayın ve 
aşağıdaki 

seçeneklere göre 
filtreleyin.

Öğrenciler

Kitapları seçin. Yalnızca bir kitap 
seçtiyseniz, sağ taraftaki 

‘Assign’ butonuna tıklayın. Daha 
fazlasını seçtiyseniz sayfanın 
altındaki ‘Assign’ butonuna 

tıklayabilirsiniz.



‘Extend licence’ butonuna tıklayın.
Havuzdan yeni bir lisans seçmenizi isteyen bir 

pencere açılır.

Licences

Öğrencinizin lisansını 
iptal edin veya uzatın.

Öğrenciler
Öğrencinizin 6 haneli bir öğrenci kodu 

varsa, burada görünecektir. 



‘Revoke licence’butonuna tıklayın 

LicencesÖğrenciler



Öğrenciyi sistemden silebilirsiniz. Ancak lütfen unutmayın, 
okuma istatistikleri dahil tüm veriler kaybolacaktır.

Her düzenlemenizden sonra 
kaydetmeyi unutmayın.

LicencesÖğrenciler



● BOOKR Class sistemindeki her kullanıcının uygulamayı ve/veya Öğretmen Panosu’nu kullanabilmesi için geçerli 
bir lisansa sahip olması gerekir.

● Kayıtlı bir kullanıcı olabilirsiniz ve bir lisansınız olmayabilir. Bu durumda, hesabınız olmasına rağmen 
kütüphanedeki tüm kitaplara erişemezsiniz. 

● Bu nedenle, bir öğrencinin lisansının ne zaman sona ereceğinin farkında olmak çok önemlidir.
● Her lisansın, okulunuzun talep ettiği tarihten başlayarak bir başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
● Öğretmen olarak, istediğiniz zaman öğrenci lisansları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. 
● Öğretmen lisansları, okul tarafından atanan Okul Yöneticisi tarafından yönetilir.

Okulunuzun satın aldığı 
lisansların bir özetini görün.

LicencesLisanslar



‘Licence status’ sütununda ‘Active’ veya ‘Missing’ öğelerini görebilirsiniz.
● 'Active' mobil uygulamaya tam erişimi olan ve tüm kitapları okuyabilen öğrencileri 

gösterir.
● 'Missing’ tüm kitaplara erişemeyenler anlamına gelir.

LicencesLisanslar

Öğrencileri ada göre arayın 
veya filtreleri kullanın.

Kayıtlı öğrencileri görmek için 
sayfayı aşağı kaydırın.



Lisanslar

Bir veya daha fazla öğrenci lisansını birlikte seçip 
yönetin veya sistemden silin.

Bir öğrenciye lisans vermek için ‘Manage 
Licence’ butonuna tıklayın ve ardından 

yukarıda açıklandığı gibi bir lisans ekleyin.



İstatistikleri görmek istediğiniz zaman 
dilimini ayarlayın.

Öğrencilerinizin 
performans 

sıralamasını görün. 
Sınıflara veya okula 

göre filtreleyin.

Son 7 gündeki ilerlemelerini görmek için 
‘Öğrencilerim’ butonuna tıklayın.

Bu bölümde, okulunuzdaki tüm öğrencilerin 
genel başarısı ve okuma gelişimi yer almaktadır. 

İstatistikler



Öğrencilerin listesini ve istatistiklerini 
görmek için istatistikler sayfasını aşağı 
kaydırın. Daha fazla bilgi için sağa kaydırın. Öğrencinin bireysel istatistik sayfasını 

açmak için ‘View statistics’ butonuna 
tıklayın.

İstatiktikler



Farenizi bir sütunun üzerine 
getirirdiğinizde, o günde 

okunan kitap sayısını 
görürsünüz.

Öğrencinin okuma 
istatistiklerini oluşturmak 
istediğiniz zaman dilimini 

ayarlayın.

Öğrencinin belirli bir süre 
içinde okuduğu kitap 

miktarının istatistikleri.

Öğrencinin profil 
sayfasını bulun

İstatistikler



Öğrencinin bireysel istatistik sayfasını aşağı 
kaydırırsanız, okuma etkinlikleriyle ilgili verileri 
bulacaksınız. Daha fazlasını görmek için grafiği sağa 
kaydırın.

Kitap adlarına göre okunan 
kitaplarda arama yapın.

Öğrencinin okuduğu tüm 
kitaplar ile öğretmenin atadığı 

kitaplar arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

Görmek istediğiniz 
okuma etkinliğinin zaman 

dilimini ayarlayın.Okuma durumunu ayarlayın.

İstatistikler



Öğrencinin sonraki alıştırmalarda ne 
kadar iyi performans gösterdiğini 

kontrol etmek için her satırın 
sonundaki ‘Details’ butonuna 

tıklayın ve oyunların dağılımını 
görün.

İstatistikler



İstatistikler sayfasının ilerisinde kitaplarla ilgili 
istatistikleri bulacaksınız. Başlıklara veya seviyeye 
göre arama yapın ve daha fazla bilgi için sağa 
kaydırın. Belirli bir kitap hakkında daha 

fazlasını okumak için ‘View 
Book’ butonuna tıklayın.

İstatistikler



Tüm kitapları bu 
bölümde 

bulabilirsiniz.

Bazı kitaplar, indirip sınıfta 
kullanabileceğiniz aktivite ipuçlarıyla 
donatılmıştır. Bu kitapları bulmak için 

‘Books with activity tips’ butonuna 
tıklayın veya ilgili filtreyi seçin.

Anahtar kelimeye veya kitap 
başlıklarına göre arama 

yapın ve aşağıdaki 
seçeneklere göre filtreleyin.

Kitaplar

‘Manage book’ butonuna 
tıklayarak kitabın profil 
sayfasını açabilir veya 

öğrenciye atayabilirsiniz. Bir 
kitabın nasıl atanacağı 

hakkında daha fazla bilgiyi 
sayfa 59’da bulabilirsiniz.



Kitap Profil Sayfası

Kitabın ön izleme 
videosunu buraya 

tıklayarak 
izleyebilirsiniz.

Sınıfta kullanmak için 
aktivite ipuçlarını indirin.

Kitaplar



Kitaplar
Kitabı atamak istediğiniz 

öğrencileri seçmek için arama 
çubuğunu veya filtreleri kullanın 

ve ‘assign’ butonuna tıklayın.

Öğrenciler ödev hakkında 
bilgilendirilecek ve bu kitaplar 

‘My Books’ sekmesinde 
gözükecektir.



Kitaplarda olduğu gibi anahtar 
kelimelere ve başlıklara göre 

arama yapabilirsiniz.
‘Download PDF’ butonuna 

tıkladığınızda bilgi kartlarının 
yazdırılabilir bir sürümü yeni bir 
pencerede yüklenecektir. Sınıfta 

kullanmak için bilgi kartlarını yazdırın.

Bu bölümdeki 
bütün Bilgi 

Kartlarını bulun.

‘Manage Flashcard’ 
butonuna tıklayın ve bunları 
öğrencilere atayın veya bilgi 

kartının profil sayfasını 
ziyaret edin.

Bilgi Kartları



‘Manage Karaoke’ 
butonuna tıklayın ve 
bunları öğrencilere 

atayın veya karaoke 
profil sayfasını ziyaret 

edin.

Karaoke Şarkıları

Kitaplarda olduğu gibi anahtar 
kelimelere ve başlıklara göre 

arama yapabilirsiniz.

Bu bölümdeki tüm 
Karaoke Şarkılarını 

bulun.



Profilim

Sağ alt köşedeki ‘Save Changes’ 
butonuna tıklamayı unutmayın.Şifrenizi 

güncelleyin.

Lisansınızı daha önce 
açıklandığı şekilde 

yönetin.

Bilgilerinizi ‘My 
Profile’ 

sekmesinde 
düzenleyin.



Profilim

Öğretmen Panelini 
kapatmak için ‘Log Out’ 

butonuna tıklayın. 



Herhangi bir sorunuz varsa, 
destek@kolibrieducation.com adresinden veya 

533 149 07 07 numaralı Whatsapp destek 
hattımızdan bizimle iletişime geçin.

mailto:support@bookrclass.com

