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Her türlü ders �çer�kler�n�z� paylașab�l�r,
Canlı dersler�n�z� yapab�l�r,
Forum, sohbet araçlarını kullanarak her konuda tartıșab�l�r,
Anket düzenleyeb�l�r,
Ödevler göndereb�l�r,
Qu�z yaparak öğrenmey� pek�șt�reb�l�r,
V�ze sınavlarınızı yapab�l�r,
Ödev ve sınavlarınıza �l�șk�n ger� dönüt vereb�l�r,
Aynı derste farklı öğrenc� gruplarını yöneteb�l�r,
Öğrenc� hareketler�n� �zleyeb�l�r, rapor alab�l�rs�n�z.

Uzaktan Eğ�t�m s�stemler�nde kullanılan Moodle, açık kaynak kodlu
özgür b�r yazılımdır. Moodle kel�me olarak “Modular Object-Or�ented
Dynam�c Learn�ng Env�ronment” yan� Modüler Nesne Yönel�ml�
D�nam�k Öğren�m Ortamı'nın kısaltmasıdır. Türkçe kaynaklarda Ders
Yönet�m S�stem�, İçer�k Yönet�m S�stem�, Öğren�m Yönet�m S�stem�,
Öğrenme Yönet�m S�stem�, Öğretme Yönet�m S�stem�, Eğ�t�m Yönet�m
S�stem� den�lmekted�r.

Moodle, öğrenc�ler�n�z �le zeng�n b�r etk�leș�m kurmanıza �mkan
sağlar.
Moodle �le;

MOODLE  HAKKINDA1 .
u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



2 .  SİSTEME  GİRİŞ

Uzaktan Eğ�t�m Merkez� Ders Yönet�m S�stem� Ortak G�r�ș sayfasına
http://dys.mu.edu.tr/ adres�nden d�rekt ulașab�leceğ�n�z g�b�; 
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Eduroam ve Proxy
Muyb�s (Yayın B�lg� S�stem�) 
Muw�s (B�r�m Web Sayfaları)  
Akadem�k (K�ș�sel Web Sayfaları)
Sempozyum (Sempozyum Sayfaları)
Öğrenc� Belge S�stem� uygulamalarında kullandığınız kullanıcı adı
ve ș�fre �le aynıdır.

http://www.mu.edu.tr adres�nden,
anasayfada yer alan “Personel” sekmes�ne tıklayarak da Ders
Yönet�m S�stem�'ne ulașab�l�rs�n�z.

NOT: Ders Yönet�m S�stem�ne g�r�ș �ç�n kullanacağınız kullanıcı adı ve
ș�fre; 
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“Kullanıcı Adı” alanına “@mu.edu.tr” uzantılı ma�l adres�n�z�
yazınız.        
“Ș�fre”alanına ma�l adres�n�z �ç�n kullandığınız ș�fren�z� yazınız.

Sayfada oturum açmak �ç�n; 

Ș�fre �le �lg�l� �șlemler �ç�n sayfada yer alan “Ș�frem�
Unuttum(Personel)” l�nk�ne tıklayarak karșınıza gelen așağıdak�
pencerede  SMS veya ma�l desteğ� �le yen� ș�fre ed�neb�l�r, ed�nm�ș
olduğunuz ș�frey� değ�șt�rerek �sted�ğ�n�z g�b�
k�ș�selleșt�reb�l�rs�n�z.
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“G�r�ș yap” butonuna basınız.

Sol kısımda menüler yer alır; duyuruların bulunduğu s�te
haberler�ne buradan ulașab�l�rs�n�z.

Orta kısımda, “Dersler�m” sekmes�nde vermekte olduğunuz dersler
l�stelen�r. İlg�l� ders�n�z� bu alandan görüntüleyeb�l�rs�n�z.

Kullanıcı adı ve ș�fren�z� g�rd�kten sonra;

S�steme g�r�ș yaptığınızda karșınıza așağıda gördüğünüz Moodle
anasayfası açılacaktır. Sayfada ;
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Karșınıza gelen penceren�n sağ üst kısmında yer alan d�șl� çarka
tıklayarak “Eylemler” menüsünde “Prof�l Düzenle” ye tıklayarak
�sted�ğ�n�z b�lg�ler� düzenleyeb�l�r, res�m ekleyeb�l�rs�n�z.
* Ș�fre değ�ș�kl�ğ�n� de y�ne bu bölümden gerçekleșt�reb�l�rs�n�z.

2 .  1 .  Profi l  Güncelleme
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Sağ üst köșede bulunan �sm�n�z�n  üzer�ne tıklayınız. Açılan menüde
“Prof�l” e tıklayınız.



Görüntülemek �sted�ğ�n�z ders�n�z�n üzer�ne tıklayınız. Karșınıza gelen
sayfa üç sütuna bölünmüș durumdadır.
       

3 .  DERSE  GİRİŞ
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Ders Yönet�m S�stem�nde “Anasayfa” da yer alan “Dersler�m”
alanında verd�ğ�n�z tüm dersler l�stelen�r.



1. Alan; ders�n katılımcılarına, haftalık ders konularına ve ana
menülere ulașab�leceğ�n�z alandır.
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2. Alan; ders�n katılımcılarına, haftalık ders konularına ve ana
menülere ulașab�leceğ�n�z alandır.
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3. Alan; ders�n katılımcılarına, haftalık ders konularına ve ana
menülere ulașab�leceğ�n�z alandır.

3 .  DERSE  GİRİŞ
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Bel�rlenen tar�h ve saatlerde canlı ders�n�z� bașlatmak �sted�ğ�n�z
ders�n�z� görüntüley�n�z. Ders�n g�r�ș bölümünde yer alan Canlı Ders
Er�ș�m L�nk�ne tıklayınız.

3 .1 .  Canlı  Derse  Giriş
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Karșınıza gelen ekranda “Toplantıya Katıl” butonuna tıklayınız.
Böylece canlı ders�n�z� bașlatmıș yan� sanal sınıfı açmıș olursunuz.



Ders�n�zde paylașmak �sted�ğ�n�z  herhang� b�r .ppt veya .pdf dosyanız
var �se; 

Ders�n�zde paylașmak �sted�ğ�n�z  herhang� b�r uygulama  var �se ; 

Ders�n�zde  kullanacağınız materyaller�n�z� hazırlayınız.

1 nolu alanda “Ekranımı Paylaș” l�nk�ne tıklayarak karșınıza gelen
seçeneklerden “Belge Paylaș” ı seç�n�z. Karșınıza gelen pencerede
“B�lg�sayarıma Gözat” a tıklayarak dosya yükleme �șlemler�n�z� yapınız.
     

 1 nolu alanda “Ekranımı Paylaș” l�nk�ne tıklayarak b�lg�sayarınızın
masaüstünü öğrenc�ler�n�z �le paylașınız.
Bu paylașımda öğrenc�, ekranınızda açık olan çalıșmalarınızı görür.
 

 

Karșınıza gelen arayüz așağıdak� g�b�d�r. Benzer ekran görüntüsü
öğrenc�n�n karșısına da bu șek�lde gelecekt�r.
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3.1.1. Ders� Bașlatmadan Önce Yapılması Gerekenler;



M�krofon s�mges�ne (2 no’lu s�mgeye) tıklayarak reng�n yeș�l
olmasını sağlayınız ve ses�n�z�n gel�p gelmed�ğ�n� öğrenc�ler�n�ze
sorunuz. Öğrenc�ler “Ses�n�z� duyuyorlarsa”sohbet ekranına “EVET”
yazmalarını �stey�n�z. 

“EVET” ler�n sayısı fazlaysa sesle �lg�l� sorun yoktur demekt�r. B�rkaç
öğrenc�n�n ses�n�z� duyamaması onlarla �lg�l� tekn�k b�r konu olab�l�r.
Bu s�z�n derse bașlamanıza engel değ�ld�r. Problem yașayan
öğrenc�lere o gün ders�n kayded�leceğ�n�, kayded�lm�ș ders� �zleyerek
o haftayı telaf� edeb�lecekler�n� söyley�n�z.

NOT: Öğrenc�lerle dönem bașında yapacağınız yüz yüze görüșmede,
sesle �lg�l� problem yașamamaları �ç�n canlı
derse �lk g�r�șler�nde Toplantı menüsü altında “Ses Ayar S�h�rbazı’na
” g�rerek hoparlörle �lg�l� ayarı yapmalarını
�stey�n�z. 

 

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r

2



4 no'lu alan öğrenc�ler�n�z�n cevaplarını okuyab�leceğ�n�z sohbet
ekranıdır.

Görüntünüzü paylașmak �ç�n 3 nolu alanda “Web Kameramı Bașlat”
butonuna  tıklayınız. Kamera bağlantınızda problem yoksa 3 no’lu
alanda kend�n�z� görüyor olmanız gerek�r. “Paylașımı Bașlat”d�yerek
görüntünüzü öğrenc�lere paylaștırab�l�rs�n�z.
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4



Ses�n�z�n öğrenc�lere ulaștığından em�nsen�z,  așağıdak� ekran
görüntüsünde gördüğünüz toplantı menüsünün altındak� “Toplantıyı
kaydet” seçeneğ�ne tıklayarak ders�n�z�n kaydını bașlatab�l�rs�n�z.
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Toplantı kayded�lmeye bașlanmadan önce s�zden toplantı adı
g�rmen�z �stenecekt�r. Așağıdak� ekran görüntüsünde gördüğünüz
“Toplantı Adı”  alanına “ Ders�n�z�n kodu (ya da adı)_1.hafta”
b�ç�m�nde ders�n�z� tanımlayınız. Daha sonra “Tamam” butonuna
basarak kaydınızı bașlatınız.



Ekran görüntünüzün sağ üst köșes�nde yer alan yuvarlak kırmızı
�șaret s�z�n kayıtta olduğunuzu göster�r.
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Ara vermek  �stersen�z ; ara vermeden önce ses�n�z� 2 no'lu
alandak� m�krofon s�mges�ne tıklayarak kapatınız.
1 nolu alanda “Ekranımı Paylaș” l�nk�ne tıklayarak karșınıza gelen
seçeneklerden “Beyaz Tahtayı Paylaș” ı seç�n�z. 
 Karșınıza gelen boș beyaz alana așağıdak� “T”s�mges�ne
tıklayarak 2. derse bașlama saat�n� göster�ld�ğ� g�b� yazınız.

Aranın kaç dak�ka olacağı görecel� b�r b�lg�lend�rme olab�l�r. (10
dak�ka ara ver�yoruz g�b�).

Ders anlatımınız esnasında bell� zaman aralıklarında 4 no’lu sohbet
alanından öğrenc�ler�n�z�n olası sorularını okuyup, cevaplamalısınız.

NOT: Öğrenc�ler�n sorularını sohbetten yazmalarını �stey�n�z. S�z�n
cevaplarınız sesl� olmalıdır. Böylece yazarak vak�t kaybetmem�ș
olursunuz.

NOT :  Vermek �sted�ğ�n�z aranın ne kadar olacağını öğrenc�ler�n�ze
mutlaka sesl� olarak ,zaman bel�rterek söylemel�s�n�z. 
(21:30 ‘ a kadar ara g�b�).
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3.1.2. Ders Sırasında Yapılması Gerekenler ;



Ekran görüntüsünde beyaz tahtayı kapatmak �ç�n “Paylașımı
Durdur” butonuna basınız. 
Tekrar 1 nolu alandan paylașımınızı açınız. Eğer daha önce belge
paylașımında bulunduysanız “Geçm�ș� Paylaș” kısmında yer alan
dosyanızı açarak ders�n�ze kaldığınız yerden devam edeb�l�rs�n�z. 
Ses�n�z� m�krofon s�mges�ne tıklayarak akt�f ed�n�z.
Öğrenc�ler �le ses kontrolü yaparak ders�n�ze bașlayab�l�rs�n�z.

Aranın B�t�m�nde;

Ders anlatımınız, ders �le �lg�l� sorular ve cevapları b�tt�ğ�nde
“Toplantı”menüsünün altında yer alan “Toplantıyı Kaydet”
seçeneğ�ne bașlangıçta yaptığınız g�b� tekrardan tıklayarak kaydı
durdurunuz. Ekranın sağ üst köșes�nde yer alan kırmızı yuvarlak
s�mge yok olacaktır. Bu kayıtta olmadığınız anlamına gel�r. Ancak
öğrenc�ler �le �let�ș�m kurmaya devam edeb�l�r, genel soruları
cevaplayab�l�rs�n�z.
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3.1.2. Ders Sırasında Yapılması Gerekenler ;

3.1.3. Ders B�t�m�nde Yapılması Gerekenler ;



UYARI : Ders�n�z�n kaydını durdurmadan açık olan pencerey� kes�nl�kle
tarayıcının sağ üst köșes�nde yer alan “X” s�mges�ne tıklayarak
kapatmamalısınız.

Son olarak “Toplantı” menüsünün en altında yer alan “Toplantıyı
B�t�r” seçeneğ�ne tıklayarak ders�n�z� (sanal sınıfı) b�t�reb�l�rs�n�z.
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Ders kayıtlarınız sanal sınıfı açtığınız ekranda, “Kayıtlar” alanının
altında �stelenmekted�r.

Ders�n�z� b�t�r�rken karșınıza gelen ekran �çer�s�ne öğrenc�ler�n�ze
�sted�ğ�n�z mesajı bırakab�l�rs�n�z.
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Așağıdak� ders ayarlarını düzenleme araçlarının hemen sağ
yanındak�         s�mges�ne tıklayarak hang� düzenleme �ç�n
kullanıldıklarını öğreneb�l�rs�n�z. Dersler�n�z UZEM yetk�l�ler�
tarafından otomat�k olarak b�ç�mlend�r�lmekted�r. Așağıda yalnızca
tarafınızdan kullanılab�lecek araçlardan bahsed�lm�șt�r.

Ders�n adı, kodu, ders�n kısa özet�, dosya yükleme boyutları, notların
görünüp görünmemes� g�b� genel ayarları yapmak �ç�n sayfanın sağ
üst köșes�nde yer alan d�șl� çarka tıklayarak “EYLEMLER”
menüsünü görüntüley�n�z ve menüde yer alan “Ayarları düzenle” ye
tıklayınız.
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4 .  DERSİ  BİÇİMLENDİRME

4 .1 .  Ders  Ayarlarını  Düzenleme



Ders özet� kısmında öğrenc�ler� ders�n�z�n �çer�ğ� hakkında kısaca
b�lg�lend�rmel�s�n�z. D�lersen�z așağıdan dosya (örneğ�n b�r res�m
dosyası) yükleyeb�l�rs�n�z. Özet, ana sayfadak� ders l�steler�nde
öğrenc�lere doğrudan görüntülenmekted�r.
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Öğrenc�lerden notlar g�zlenmek �sten�yorsa Görünüm kısmında
'Notları öğrenc�lere göster' seçeneğ� “hayır” olarak
�șaretlenmel�d�r.“; Evet” seç�m� �le; notlandırılmıș olan bütün
etk�nl�kler (qu�z, v�ze…) öğrenc� tarafından görülür. 
!  V�ze sınavından önce notlar g�zlen�p, sınav b�t�m�nde kontroller
yapıldıktan sonra açılmalıdır.
!  Resm� olarak v�ze sınavı notlarının yayınlanması Öğrenc� B�lg�
S�stem�nden yapılmaktadır.

Dosyalar ve Yüklenenler kısmında derse öğrenc�ler tarafından yüklenen
dosyanın boyutunun en fazla ne kadar olacağı bel�rlen�r. 

! Öğrenc� dosya gönderem�yor �se buradan dosya boyutunu yükseltmen�z
gerekmekted�r.

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra sayfanın en altında yer alan
“Kaydet ve Göster” butonuna tıklayınız
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Ders�n�z�n bulunduğu sayfanın sağ üst köșes�nde yer alan d�șl� çarkın
altındak� 'Düzenlemey� aç' seçeneğ�ne tıklandığında her b�r haftanın
altında ya da �çer�ğ�n yanında görünür hale gelen s�mgelerd�r. Bu
s�mgeler yardımıyla ders�n sayfasında �sted�ğ�n�z düzenleme ve
değ�ș�kl�kler� yapab�l�rs�n�z. S�mgeler�n ne amaçla kullanıldığı bu
bașlığın devamında açıklanmaktadır.

4 .2 .  Ders  Tasarım  Araçlarını  Kullanma

Her haftanın sağ üst köșes�nde görünür hale gelen ''Düzenle'' �s�ml�
sekmeye tıklandığında 'Haftayı Düzenle' seçeneğ� �le (Bu seçenek,
ders�n tanıtımını �çeren �lk bölümde 'Bölümü Düzenle' olarak
görünmekted�r) herhang� b�r haftada �șlenecek konuların, yapılacak
akt�v�teler�n öğrenc�lere önb�ld�r�m�n� sağlar. Tıklandığında b�r HTML
ed�törü ekrana gelecekt�r. Bu ed�tör özet metn�n�n düzenlenmes�n�,
görsel ya da l�nk eklenmes�n� mümkün kılmaktadır.
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4.2.1. Düzenleme S�mgeler�



Tașıma s�mges�: Etk�nl�k ya da kaynağı bașka haftaya ya da aynı
hafta �çer�s�nde farklı konuma kaydırır.

Not: Tașıma s�mges�ne ç�ft tıklandığında açılan pencerede d�rekt
konum seç�leb�l�r. Așağıdak� ekran görüntüsünde görüldüğü g�b�.
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4.2.1. Düzenleme S�mgeler�



Etk�nl�k ya da kaynağın özell�kler�n�
düzenlemey� sağlar.

Etk�nl�k ya da kaynağın paneldek� konumunu
sağa ya da sola kaydırır.

Etk�nl�k ya da kaynağı öğrenc�lerden g�zler (Ya
da g�zlenm�ș� görünür hale get�r�r).

Etk�nl�k ya da kaynağı özell�kler�n� koruyarak
çoğaltır.

Etk�nl�ğ�n ya da kaynağın grup ayarı durumunu
görüntüler (Gruplar �ler�k� bölümde
anlatılacaktır).

Etk�nl�k ya da kaynağı s�ler.

4.2.1. Düzenleme S�mgeler�
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HTML ed�törü, her ne kadar Düzenleme S�mgeler� bașlığı altında
�ncelense de, kaynak eklemede, özet yazmada, forum g�r�șler�nde,
daha doğrusu met�n yazılacak çoğu yerde sıklıkla kullanılmaktadır.
HTML ned�r dersen�z; HTML, zeng�n met�nler�n web tarayıcısında
görünür hal�d�r. Bașka b�r dey�șle, yazı t�p� ayarlı met�n yazılab�len,
tablo olușturulab�len, res�m-müz�k-v�deo ekleneb�len web sayfasıdır;
ya da bas�t b�r tab�rle Web tarayıcısında (Crome, Internet Explorer,
F�refox, Opera) açılab�len Word belges�d�r. Kullanımı Word'e
benzemekted�r. Bu
yüzden șu an sadece res�m ekleme kısmı anlatılacaktır; kullanımı
“Kaynak Ekleme” kısmında örneklend�r�lecekt�r.

Ders�n ana sayfasında ders�n tanıtımının
olduğu �lk bölümün, ya da haftaların sağ
üst köșes�nde yer alan çark �șaretler�ne
(Bölümü Düzenle - Haftayı Düzenle)                                                       
s�mges�ne tıkladığınızda, așağıda görmüș
olduğunuz HTML Ed�törü açılacaktır.

4.2.1. 1. HTML Ed�törü 
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4.2.1. 1. 1. Görsel Ekleme



D�ğer bütün araçları görmek �ç�n         s�mges�ne tıklayınız. Araç
çubuğu șu șek�lde gen�șleyecekt�r; 

4.2.1. 1. 1. Görsel Ekleme
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Yukarıda yeș�l renkl� ok �șaret� �le göster�lm�ș s�mgeye tıklayınız.
Karșınıza așağıda gördüğünüz “Res�m Özell�kler�” penceres�
açılacaktır.



Descr�be th�s �mage for someone who cannot see �t” yazan alana,
resm� göremeyenler�n anlamlandırmasına yardımcı olmak �ç�n resm�n
üzer�nde gez�n�ld�ğ�nde görünmes�n� �sted�ğ�n�z açıklamayı yazınız.

Resm�n boyutunu ve konumunu ayarlayınız.Res�m boyutu ya da
konumlandırılması, HTML ed�törünün ana ekranından da ayarlanab�l�r.

“Resm� Kaydet” butonuna tıklayınız.

  'Depolara gözat' butonuna tıklayınız,
karșınıza çıkan 'Dosya Seç�c�' penceres�nde
ekleyeceğ�n�z görsel� b�lg�sayarınızdan
seçeceksen�z 'Dosya Yükle' y� seç�n�z. Eklemek
�sted�ğ�n�z görsel� seç�n�z ve “Bu Dosyayı
Yükle” butonuna tıklayınız. Görsel� b�r web
adres�nden d�rekt upload edeceksen�z 'URL
İnd�r�c�'y� seç�n�z. Görsel�n bulunduğu web
adres�n� �lg�l� alana kopyaladıktan sonra
'İnd�r' seçeneğ�ne tıklayınız. 

4.2.1. 1. 1. Görsel Ekleme
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Ders�n�zde yaptığınız değ�ș�kl�kler�n, eklem�ș olduğunuz kaynak ve
etk�nl�kler�n öğrenc� tarafından nasıl görüntülend�ğ�ne bakmak �ç�n
rolünüzü öğrenc� rolü �le değ�șt�reb�l�rs�n�z.
Öğrenc� rolünü seçmek �ç�n; sayfanızın sağ üst kısmında yer alan
�sm�n�z�n üzer�ne tıklayarak karșınıza gelen menüde “Șu role geç”
seçeneğ�ne tıklayarak sıralanan seçeneklerden �sted�ğ�n�z rolü seç�n�z.
Tekrar eğ�t�mc� rolünüze ger� dönmek �ç�n; tekrar �sm�n�z�n üzer�ne
tıklayarak menüde bulunan “Normal rolüme dön” seçeneğ�ne tıklayınız.

Moodle'da eğ�t�m�n en öneml� unsuru kaynaklar ve
etk�nl�klerd�r.

4 .3 .  Kaynak  ve  Etkinlik  Ekleme

4.3.1. Rol Değ�șt�rme

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



Karșınıza gelen HTML ed�töründen word ya da herhang� b�r kel�me
�șlemc�de olduğu g�b� �çer�ğ�n�z� yazınız. (Hafta �le �lg�l� duyuru veya
uyarı n�tel�ğ�nde b�r �çer�k olușturab�leceğ�n�z g�b� l�nk de
paylașab�l�rs�n�z. 
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve derse dön” butonuna
tıklayınız. Eklem�ș olduğunuz et�ket�n �sted�ğ�n�z g�b� düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.

Herhang� b�r haftaya ek b�r açıklama ya da res�m eklemek
gerekt�ğ�nde kullanılır. Yazılan �fade ya da res�mler o hafta üzer�nde
ders�n ana sayfasında görünür. 
Et�ket eklemek �ç�n; et�ket eklemek �sted�ğ�n�z haftanın sağ alt
köșes�nde bulunan   “Yen� b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne
tıklayınız. Ardından, et�ket seçeneğ�ne tıklayınız.

4.3.2. Kaynak Ekleme
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Ders notlarını derse yüklemek �ç�n (en sık) kullanılan modüldür. Bu
modül �le daha önce hazırlanmıș olan ders materyaller� öğrenc�lerle
d�rekt olarak paylașılab�l�r. Söz konusu materyal b�r word belges�, pdf
veya ppt dosyası, fotoğraf, v�deo, ses kaydı, met�n belges�  olab�l�r. 
Ders materyal� eklemek �ç�n;
Materyal eklemek �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r etk�nl�k ya
da kaynak ekle” seçeneğ�ne tıklayınız. Açılan pencerede “Kaynak” a
tıklayınız.

Ad sekmes�ne kaynağın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.      
Özet olarak, zorunlu olmamakla beraber, kaynağın �çer�ğ�nden
bahsed�n�z. 
Yaptığınız açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız
“Ders sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
 Așağıdak� ekran görüntüsünde ok �șaret� �le göster�lm�ș dosya
“ekle” s�mges�ne tıklayınız. Ya da dosyayı sürükle bırak yaparak da
ekleyeb�l�rs�n�z.

Açılan pencerede;

4.3.2.2. Kaynak Ekleme (Ders Notu, Materyal�)
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Görünüm menüsünün altında “Açılır pencere” seçeneğ� seç�lerek
eklenen materyal�n, yen� b�r pencerede görünmes�n� sağlayab�l�rs�n�z.
Öğrenc� �sterse paylaștığınız �çer�ğ� b�lg�sayarına kaydedeb�l�r.

Açılan pencerede “Dosya Yükle” ye tıklayarak yüklemek (eklemek)
�sted�ğ�n�z materyal dosyasını seç�n�z. Ardından, “Bu dosyayı yükle”
butonuna tıklayınız.
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Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve derse dön” butonuna
tıklayınız. Olușturmuș olduğunuz kaynağın �sted�ğ�n�z g�b� düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z. İlg�l� haftaya eklenen materyal
görünümü așağıdak� g�b�d�r.



Bu eylem, daha çok öğrenc�lere dosya göndermekte kullanılır. Burada
�ç �çe klasörler olușturmak, çoklu dosya göndermek mümkündür.
Öğrenc�, klasördek� dosyaları b�lg�sayarına �nd�rerek depolayab�l�r.
Dosya göndermek �ç�n; Dosya eklemek �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve
“Yen� b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” seçeneğ�ne tıklayınız. 
Açılan pencerede “Klasör”e tıklayınız.

Ad sekmes�ne kaynağın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Özet olarak, zorunlu olmamakla beraber, kaynağın �çer�ğ�nden
bahsed�n�z.
Yaptığınız açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız
“Ders sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
Așağıdak� ekran görüntüsünde ok �șaret� �le göster�lm�ș dosya
“ekle” s�mges�ne tıklayınız. Ya da dosyayı sürükle bırak yaparak da
ekleyeb�l�rs�n�z.

Açılan pencerede;

Not: İç �çe klasör olușturmak �st�yorsanız yukarıdak� ekran
görüntüsünde dosya “ekle” s�mges�n�n hemen yanındak� “Klasör
oluștur” s�mges�ne tıklayınız. Bu modülde �sted�ğ�n�z kadar �ç �çe
klasör olușturab�l�r, olușturduğunuz klasörlere dosya ekleyeb�l�rs�n�z.

4.3.2.3. Klasör Ekleme (Dosya Gönderme)
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Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster” butonuna
tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz kaynağın �sted�ğ�n�z g�b�
düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z. İlg�l� haftaya eklenen
klasör görünümü așağıdak� g�b�d�r.

Olușturulan klasörün sağ alt köșes�ndek� s�mgeye tıklayarak, açılan
düzenleme penceres�nde klasör b�lg�ler�n� tekrar düzenleyeb�l�r, farklı
b�r klasöre tașıyab�l�r, çok büyük b�r dosya �se z�pleyeb�l�r
(sıkıștırab�l�r) ya da
tamamen s�leb�l�rs�n�z. 

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



Bu eylem, HTML ed�törü kullanılarak web sayfası türünde kaynak
olușturmanıza olanak sağlar. Kaynak olușturmak �ç�n Kaynak
olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r etk�nl�k ya da
kaynak ekle”
l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede yer alan “Sayfa” ya tıklayınız.

Ad sekmes�ne kaynağın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Özet olarak, zorunlu olmamakla beraber, kaynağın �çer�ğ�nden
bahsed�n�z.
Yaptığınız açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız
“Ders sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
“Sayfa İçer�ğ�” alanına eklemek �sted�ğ�n�z kaynak metn�n� g�r�n�z. 
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster” butonuna
tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz kaynağın �sted�ğ�n�z g�b�
düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.

Açılan pencerede;

4.3.2.4. Sayfa Ekleme (Web Sayfası Türünde Kaynak
Olușturma)
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İlg�l� haftaya eklenen sayfa görünümü așağıdak� g�b�d�r.

Bu eylem, kaynak olarak kullanmak �sted�ğ�n�z b�r web s�tes�ne, özel b�r
sayfaya ya da b�r s�tedek� b�r dosyaya bağlantı vermen�ze olanak
sağlar. 
URL eklemek �ç�n; URL eklemek �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r
etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede yer alan
“URL” ye tıklayınız.

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r

4.3.2.5. URL Ekleme 

Ad sekmes�ne kaynağın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Özet olarak, zorunlu olmamakla beraber, kaynağın �çer�ğ�nden
bahsed�n�z.      
Yaptığınız açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız
“Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.      
“Har�c� URL” alanına eklemek �sted�ğ�n�z web s�tes�n�n adres�n�
g�r�n�z. Görünüm menüsünün altında “Göster” seçeneğ�n� “Açılır
pencere” olarak ayarlayınız.        
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”

Açılan pencerede;

 butonuna tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz kaynağın �sted�ğ�n�z 
g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.



İlg�l� haftaya eklenen URL görünümü așağıdak� g�b�d�r.
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Kaynaklar ders�n zeng�nl�ğ�n� arttırırken etk�nl�kler de konunun
etk�leș�ml� b�r șek�lde �șlenmes�n� sağlar. Konu �le uyumlu kaynak ve
etk�nl�k b�rleș�m� sanal eğ�t�mde bașarıyı get�r�r. Ș�md� Moodle’un
sunduğu etk�nl�k seçenekler�ne kısaca b�r göz atalım.

4.3.3. Etk�nl�k Ekleme

Bu eylem, öğrenc�ler arasında anket yapmanıza  olanak sağlar. Anket
olușturmak �ç�n; anket olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen�
b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede,
amacınıza uygun olan anket seçenekler�nden b�r�n� tıklayınız.

4.3.3.1. Anket
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4.3.3.1.1. Anket (Ger� b�ld�r�m)

Ad sekmes�ne anket�n, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.       
Anket�n sorusunu ''Açıklama'' kısmına yazınız.       
Sorunun ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders sayfasında
açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.

Anket (ger�b�ld�r�m) seçeneğ�, çoktan seçmel�, evet / hayır veya met�n
g�r�ș� de dah�l olmak üzere çeș�tl� soru türler�n� kullanan katılımcılardan
ger� b�ld�r�m toplamak �ç�n özel b�r anket olușturmanıza olanak tanır.
Tıkladığınızda açılan pencerede;        



Anket (Hazır Ölçekl�) seçeneğ�, çevr�m�ç� ortamlarda öğrenmey�
değerlend�rmede ve teșv�k etmede kullanıșlı bulunan b�r takım
doğrulanmıș anket araçları sağlar. Moodle kurulumu �le standart
olarak gelen çok sorulu hazır anket formlarını kullanmanıza olanak
sağlar. Bu formlar üzer�nde değ�ș�kl�k yapamazsınız. Sadece anketle
�lg�l� tanıtım yapmak �ç�n b�r
ön yazı yazılab�l�r ve hazır anketlerden b�r�n� seçerek öğrenc�ler�n
oylamasına sunab�l�rs�n�z. 

Er�ș�leb�l�rl�k” alanında oylama süres�n� kısıtlamak �st�yorsanız
“Etk�nleșt�r” kutucuğuna tıklayarak “Bașlangıç” ve “B�t�ș” zamanını
ayarlayınız. Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve
göster” butonuna tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n
�sted�ğ�n�z g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z. 
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İlg�l� haftaya eklenen anket görünümü așağıdak� g�b�d�r.

4.3.3.1.2. Anket (Hazır Ölçekl�)



Ad sekmes�ne anket�n, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Kullanmak �sted�ğ�n�z anket türünü seç�n�z.      
Anket �le �lg�l� tanıtımı “Özel tanıtım” kısmına yazınız.       
Tanıtımın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”
butonuna tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z
g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.

Tıkladığınızda açılan pencerede;

İlg�l� haftaya eklenen anket formu görünümü așağıdak� g�b�d�r.
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4.3.3.1.3. Anket (M�n�)

Ad sekmes�ne anket�n, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Anket�n sorusunu ''Tanıtım Metn�'' kısmına yazınız.
Sorunun ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.

Anket (M�n�) seçeneğ�, tek b�r soru sormanıza ve olası yanıtlardan b�r
seç�m sunmanıza olanak tanır. Tıkladığınızda açılan pencerede;



“Seçenekler”alanında seçeneklere seç�lme sınırı koymak
�st�yorsanız “İz�n ver�len yanıt sayısını sınırla”yı
akt�fleșt�reb�l�rs�n�z.
Fakat bu, k�m� seçenekler�n sözde kontenjanını dolduracağından
dolayı
kullanıșsızdır.
Anket�n seçenekler�n� g�r�n�z. Seçenek sayısını “Forma 3 alan ekle”
butonuna basarak arttırab�l�rs�n�z.
“Er�ș�leb�l�rl�k”alanında oylama süres�n� kısıtlamak �st�yorsanız
“Etk�nleșt�r” kutucuğuna tıklayarak “Bașlangıç” ve “B�t�ș”zamanını
ayarlayınız.
“Sonuçlar”alanında anket sonuçlarının görüntülenmes� �le �lg�l�
ayarları �steğ�n�ze göre șek�llend�r�n�z.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”
butonuna tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z
g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.
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Forum modülü, öğrenc�ler�n�z�n çevr�m�ç� olmalarının gerek olmadığı
b�r tartıșma ortamı yaratmanıza olanak sağlar. Forumu öğrenc�ler�n
derse g�rd�kler�nde s�ze ya da d�ğer öğrenc�lere mesaj atab�lecekler�
b�r tartıșma tahtası olarak değerlend�reb�l�rs�n�z.
Forum olușturmak �ç�n; forum olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z
ve “Yen� b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan
pencerede yer alan “ Forum”a tıklayınız.

İlg�l� haftaya eklenen anket
görünümü yandak� g�b�d�r.
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4.3.3.2. Forum

“Forum adı” alanına forumun, ders�n ana sayfasında görünecek
adını yazınız.
“Forum tanıtımı” alanına forumu tanıtan b�r g�r�ș yazısı yazınız.
Tanıtımın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.

Tıkladığınızda açılan pencerede;      



Blog b�ç�m�nde görünen standart forum,
Genel amaçlı standart forum: Öğrenc�n�n

Herkes tek mesaj göndereb�l�r: Her b�r öğrenc�n�n tek b�r tartıșma
konusu açab�leceğ� tartıșma forumudur. Fakat o bașlık altındak�
cevaplandırmada k�ș� ya da sayı sınırı yoktur. Bu forum özell�kle
öğrenc�n�n ödev göndermes� ya da b�r soru sorması amacıyla
kullanılır. Bu soruyu da s�z ve d�ğer öğrenc�ler yanıtlayab�l�r.
 Soru/Cevap forumu: Bu forum, sormuș olduğunuz soruya
öğrenc�n�n d�ğer öğrenc�ler�n yanıtını görmeden önce kend� bakıș
açısını yazıp yollamasını gerekt�r�r. Öğrenc� �lk cevabını
yolladıktan sonra d�ğer öğrenc�ler�n cevaplarını göreb�l�r ve
bunlara yorum yazab�l�r.
Tek b�r tartıșma: Yalnızca tek b�r tartıșma konusu
yaratab�leceğ�n�z forum türüdür. Bu öğrenc�n�n tek b�r konuya
odaklanmasını sağlayacaktır.

Kullanmak �sted�ğ�n�z forum türünü seç�n�z.

herhang� b�r zamanda b�rden fazla tartıșma konusu açab�leceğ�
forum türüdür.Bu, en �y� genel tartıșma forumudur.
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 “Dosya yükleme sınırı” kısmında öğrenc�n�n yüklemes�n� �sted�ğ�n�z
dosya boyutunu bel�rley�n�z. Büyük dosyalar sunucuda çok fazla yer
kaplayacağından dosya boyutunu 1 MB’ ın üzer�ne
çıkarmamalısınız.   
Öğrenc�n�n dosya göndermes�n� �st�yorsanız “En fazla ek sayısı”
kısmında dosya sayısını bel�rley�n�z. Dosya gönder�m�
�stem�yorsanız sayıyı “0” olarak bel�rley�n�z.
Ders�n�ze kayıtlı bütün öğrenc�ler�n gönder�len mesajları e-posta
olarak otomat�k almalarını �st�yorsanız “Abonel�k Modu” kısmını
“Zorunlu abonel�k” olarak seç�n�z. UZEM tarafından bu seçeneğ�n
kullanılması öner�lmekted�r. 

Öğrenc�ler�n mesaj gönderme süreler�n� sınırlandırmak �st�yorsanız
“Engelleme �ç�n süre” kısmında sürey� bel�rley�n�z. Bu seç�m�n�z �le
akt�f olan; “Engelleme �ç�n mesaj sınırı” kısmında öğrenc�ler,
bel�rled�ğ�n�z mesaj gönderme sınırını așmaları durumunda
engelleneceklerd�r. Eğer engellemek �stem�yorsanız  engelleme
sınırına “0” g�r�n�z.
“Uyarı �ç�n mesaj sınırı” kısmında öğrenc�ler, bel�rled�ğ�n�z mesaj
gönderme sınırına yaklașırken uyarılacaklardır. Eğer uyarı vermek
�stem�yorsanız uyarı sınırına “0” g�r�n�z. Bunun yanında bu
ayarların h�çb�r� s�z�n mesajlarınızı etk�lemeyecekt�r.
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Gerekl� düzenlemeler�
yaptıktan sonra “Kaydet ve
göster” butonuna tıklayınız
ve olușturmuș olduğunuz
etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z g�b�
düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n� kontrol
ed�n�z.
Forumlara, etk�nl�kler
bloğundak� “Forumlar” l�nk�
altından er�șeb�l�rs�n�z.
İlg�l� haftaya eklenen
forumun görünümü yandak�
g�b�d�r.
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4.3.3.3. Ödev
Ödev modülü, öğrenc�lere ver�len ödevler� toplama, toplanan ödevler�
okuma ve öğrenc�lere ödevler�yle �lg�l� ger�b�ld�r�mde bulunma
olanağı sağlar. Gönder�len ödevler sadece ders�n öğret�m elemanı
tarafından görüntüleneb�l�r. Ancak herhang� b�r grup ödev� olması
durumunda, aynı grubu paylașan öğrenc�ler de er�șeb�l�r.
Öğrenc�ler; yazılı belgeler, elektron�k ç�zelgeler, görsel, �ș�tsel ve
zeng�n �çer�kl� dosyaları herhang� formatta veya uzantıda
göndereb�l�rler. Ödevler� sadece dosya hal�nde almak zorunda
değ�ls�n�z. Öğrenc�lerden HTML ed�törünü kullanmasını �steyerek de 
 yazdıkları met�nlere ulașab�l�rs�n�z.
Ödev eklemek �ç�n; ödev eklemek �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen�
b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede yer
alan
 “ Ödev” e tıklayınız. 



Ödev adı sekmes�ne ödev�n, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Açıklama sekmes�ne ödev�n �çer�ğ�n�, formatını, özn�tel�kler�n� vs.
tanıtan b�r açıklama yazınız.
Açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
Ek dosyalar alanından varsa ödev �le �lg�l� dosyayı ekley�n�z.

Tıkladığınızda açılan pencerede;      
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Uygunluk sekmes�n�n altındak� “Bașvuru �zn� bașlangıcı”
kısmından ödevler�n yollanacağı �lk tar�h� seç�n�z. Tar�h
seçeb�lmek �ç�n “Etk�nleșt�r” kutucuğuna tıklayınız.    
“Son tesl�m tar�h�” kısmından ödevler�n yollanacağı son tar�h�
seç�n�z.
 “Kes�lme Tar�h�” kısmından ödev� tamamen kapatmak �sted�ğ�n�z
tar�h� seç�n�z. Bu tar�h� son tesl�m tar�h�nden b�rkaç gün sonrasına
ayarlarsanız; aradak� sürey� geç tesl�m tar�h� olarak
bel�rleyeb�l�rs�n�z.
“Rem�nd me to grade by”  kısmından ödev� değerlend�rmek
�sted�ğ�n�z tar�h� bel�rleyeb�l�rs�n�z. S�stem, s�ze g�rm�ș olduğunuz
zaman d�l�m�nde, değerlend�rme �le �lg�l� hatırlatma yapar.
Ödev�n öğrenc�lere ödev bașlangıç tar�h�nden önce görünür
olmasını �st�yorsanız “Her zaman tanım göster” kutucuğunu
�șaretley�n�z.

 Öğrenc�ler�n dosya göndermeler�n� �stem�yor, yalnızca yazılı
met�n göndermeler�n� �st�yorsanız “Gönder�m türler�” kısmında
“Çevr�m�ç� met�n” kutucuğunu �șaretley�n�z.    
“Kel�me Sınırı” kısmından metn�n kel�me sayısını
sınırlandırab�l�rs�n�z. Bu alanı akt�f edeb�lmek �ç�n “Etk�nleșt�r”
kutucuğuna tıklayınız. Öğrenc�ler�n yalnızca dosya göndermeler�n�
�st�yorsanız “Gönder�m türler�” kısmında “Dosya gönder�mler�”
kutucuğunu �șaretley�n�z.
“Azam� yüklenen dosya sayısı” kısmında öğrenc�ler�n
 yüklemes�n� �sted�ğ�n�z dosya sayısını bel�rley�n�z.
“Azam� gönder�m büyüklüğü” kısmında öğrenc�ler�n 

yüklemes�n� �sted�ğ�n�z dosya boyutunu bel�rley�n�z.
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   “Ger�b�ld�r�m yorumları” nı etk�nleșt�rd�ğ�n�zde her gönder�m �ç�n
ger� b�ld�r�mde bulunab�l�rs�n�z.
 “Çevr�mdıșı derecelend�rme ödev�” n� etk�nleșt�rd�ğ�n�zde ödevler�
öğrenc�ler�n notlarıyla beraber �nd�reb�l�r veya yükleyeb�l�rs�n�z.   
“Ger�b�ld�r�m dosyaları” nı etk�nleșt�rd�ğ�n�zde düzeltme yaptığınız
ödev dosyalarını ger�b�ld�r�mle b�rl�kte yükleyeb�l�rs�n�z.      
Ödev� değerlend�rme sırasında öğrenc�ye satır arası notlar
yazmayı sağlamak �st�yorsanız  “Satır �ç� yorum” kısmında “Evet”
seç�m�n� yapınız.

“Öğrenc�ler�n gönder butonunu tıklaması gerek�r” kısmında “Evet”
seç�m�n� yaparsanız;  ödev gönder�m�nde “gönder butonu” nun
akt�f olmasını sağlarsınız. 
“Öğrenc�ler�n gönder�m b�ld�r�m�n� kabul etmeler�n� �stey�n”
kısmında “Evet” seç�m�n� yaparsanız;  ödev gönder�l�rken
“Çalıșmanızı notlandırılması �ç�n göndermek �sted�ğ�n�ze em�n
m�s�n�z? Bundan sonra değ�ș�kl�k yapamayacaksınız.” uyarısının
görünmes�n� sağlarsınız.

 “Asla” seç�m� �le öğrenc�n�n yen�den ödev gönder�m� engellen�r.
“El �le”seç�m� �le s�z öğret�m elemanı tarafından öğrenc�ye ödev
gönder�m� yen�den açılab�l�r.
“Geçene kadar otomat�k” seç�m� �le öğrenc� geçme notuna
ulașıncaya kadar ödev gönder�m� otomat�k olarak açılır.   
“Maks�mum deneme” kısmında öğrenc�n�n yen�den ödev

“Denemeler tekrar açıldı” kısmında;  

 yükleme sayısını sınırlandırab�l�rs�n�z.
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“Eğ�tmenler� gönder�mler �ç�n uyar” kısmında öğrenc�lerden gelen
ödevler �ç�n erken, zamanında ve geç tesl�m ed�lmes� �le �lg�l�
b�ld�r�m almak �st�yorsanız “Evet” seçeneğ�n�, b�ld�r�m almak
�stem�yorsanız “Hayır” seçeneğ�n� seç�n�z. 
“Eğ�tmenler� geç gönder�mler �ç�n uyar” kısmında “Evet” seç�m�n�
yaparsanız;  geç tesl�m ed�len ödevler �ç�n ger� b�ld�r�m almıș
olursunuz.

Ödev� notlandırmak �st�yorsanız “Tür : Puan, En yüksek not : ödeve
vermek �sted�ğ�n�z maks�mum puan (örneğ�n: 100)” ,
Ödev� notlandırmak �stem�yorsanız “Tür : Yok”, 
Ödev araștırma ödev�yse ve ödev�n araștırılması �stenen konuyla
�lg�l� sev�yey� not olarak yansıtmak �st�yorsanız “Tür : Ölçek, Ölçek:
Ayrı ve Bağlantılı B�lg� Yolları” seç�m�n� yapınız.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”
butonuna tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z
g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.

“Not” kısmında; 
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Ders�n ana sayfasında �lg�l� haftadak� ödeve tıklayınız. 
Karșınıza gelen așağıdak� sayfada “Tüm gönder�mler� görüntüley�n”
l�nk�ne tıklayınız.
Gönder�len ödevler� �ncelemek �ç�n karșınıza gelen așağıdak� tabloda
bel�rled�ğ�n�z gönder�m t�p�ne göre  “Çevr�m�ç� met�n” veya “Dosya
gönder�mler�” sütunlarını �nceley�n�z.

İlg�l� haftaya
eklenen ödev�n

görünümü yandak�
g�b�d�r.
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4.3.3.3.1.Gönder�lm�ș Ödevlere Er�ș�m ve Değerlend�rme



Karșınıza gelen yukarıdak� pencerede; ödev dosyasını b�lg�sayarınıza
�nd�reb�l�r, görüntüleyeb�l�r ve değerlend�reb�l�rs�n�z. 

“Not” alanından vermek �sted�ğ�n�z notu g�r�n�z.
“Ger�b�ld�r�m Yorumları” alanından ödev �ç�n yorum yazab�l�rs�n�z.
Yapılan yorumlar öğrenc� tarafından görünür.

Gerekl� değerlend�rmeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� Kaydet”
butonuna
tıklayınız. ''Kaydet ve sonrak�n� göster'' seçeneğ�ne tıklarsanız, b�r
sonrak� öğrenc�n�n ödev�ne yönlend�r�l�rs�n�z. Öğrenc�lere b�ld�r
kutucuğunu �șaretlersen�z, öğrenc�ye, ödev�n�n notlandırıldığı b�ld�r�l�r.

Ödev� notlandırmak �ç�n, Not sütununun altındak� “Not” s�mges�ne
tıklayınız.
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Sınav modülü, farklı t�plerde ve farklı yapılarda sınavlar
olușturmanıza olanak sağlar.Çoktan seçmel�, doğru yanlıș veya açık
uçlu sorular g�b� b�rçok farklı soru t�p�n�n kullanılab�leceğ� sınavlar s�z
öğret�m elemanına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu
kolaylıklardan b�r tanes� olușturduğunuz soruların soru bankasında
saklanması ve daha sonra bu
soruların farklı sınavlarda kullanılab�lmes�d�r.
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4.3.3.4. Sınav

4.3.3.4.1. Sınav Olușturma

Sınav olușturmak, 2 kısımdan olușur. B�r�nc�s� sınavın ayarları, �k�nc�s�
de sınavın �çer�ğ�d�r. Ș�md� örnek b�r sınav olușturalım.

Sınav olușturmak  �ç�n; sınav olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve
“Yen� b�r etk�nl�k ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan
pencerede yer alan “ Sınav” a tıklayınız.



Ad sekmes�ne sınavın, ders�n ana sayfasında görünecek adını
yazınız.
Tanıtım alanında sınav �le �lg�l� genel b�lg�ler�, �sted�ğ�n�z
herhang� b�r mesajı veya bașarı d�lekler�n�z� paylașab�l�rs�n�z.    
Açıklamanın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.

Açılan pencerede;
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4.3.3.4.1.1.  Sınavın Ayarları

“Sınavı bașlat” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın açılacağı tar�h ve saat� ayarlayınız.  
“Sınavı b�t�r” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın kapanacağı tar�h ve saat� ayarlayınız.  
“Zaman sınırı” kısmından (etk�nleșt�r kutucuğunu akt�f ederek)
sınavın süres�n� bel�rley�n�z.
“Süre dolduğunda” kısmından “Açık uygulamalar otomat�k olarak
gönder�ld�” seçeneğ� seç�l� olmalıdır.  Bu seç�m �le süres� b�tt�ğ� �ç�n
sınavını b�t�rd�ğ�n� onaylayamayan öğrenc�ler�n sınavını otomat�k
olarak onaylamıș olursunuz.

'Zamanlama' seçeneğ�n�n altındak�;



“Geçme Notu” kısmından geç�lmes� gereken m�n�mum notu
bel�rley�n�z.
“Tekrar uygulama �zn�” kısmından öğrenc�ye b�r kez sınav hakkı
tanımak �ç�n “1” � seç�n�z.

“Yen� sayfa” kısmında öğrenc�n�n karșısına her soruyu yen� b�r
sayfada get�rmek �st�yorsanız “Her soru” seçeneğ�n�
seçmel�s�n�z. (Ancak bu seç�m �nternet bağlantısının yavaș olduğu
durumlarda öğrenc�ye zaman kaybett�reb�l�r. Bunun �ç�n “Her 5
soru” seçeneğ�n� seçeb�l�r, soruların kısalığına ya da  uzunluğuna
göre  sayfada görünecek soru sayısını arttırılab�l�r veya
azaltab�l�rs�n�z.)       
“Gez�nt� Yöntem�” kısmında öğrenc�n�n öncek� geçt�ğ� sayfalara
tekrar ger� dönmes�n� �st�yorsanız “Serbest” seçeneğ� seç�l�
olmalıdır. “Ardıșık” seçeneğ� öğrenc�n�n geçt�ğ� sayfalara ger�
dönmes�ne �z�n vermez.

'Not' seçeneğ�n�n altındak�;

 'Düzen' seçeneğ�n�n altındak�;
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“Soruları karıștır” kısmından “Evet” seçeneğ�n� seçerek sınavdak�
soruların her defasında farklı șek�lde sıralanmasını sağlamıș
olursunuz.    
“Sorular nasıl davransın” kısmından sorular �le �lg�l� olarak (puan,
ger� b�ld�r�m) öğrenc�ler �le etk�leș�m �çer�s�nde olab�l�rs�n�z.
“Ertelenm�ș ger�b�ld�r�m” seçeneğ� �le öğrenc�ler�n puan ve ya ger�
b�ld�r�m alab�lmeler� �ç�n tüm soruları cevaplaması ve sınavı
b�t�rmes� �sten�r.
“Interact�ve w�th mult�ple tr�es” seçeneğ� �le öğrenc�ler�n soruya
doğru cevap veremed�kler�nde yen�den daha az seçenekle deneme
yapab�lmeler� �ç�n, soruya cevap verd�kler� anda ger� b�ld�r�m
görüntülemeler� sağlanır.

'Soru davranıșı' seçeneğ�n�n altındak�;
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“Seçenekler� �ncele” kısmından öğrenc�ler�n sınav sonuçlarını 
 görmes�n� �sted�ğ�n�z zamanı ve koșulları yukarıdak� kutucukları
akt�f/pas�f ederek ayarlayab�l�rs�n�z. UZEM’�n öner�s�; sınav
b�tt�kten sonra sınav sonuçlarını kontrol ederek notların
açıklanmasıdır.

'Seçenekler� �ncele' seçeneğ�n�n altındak�;   



“Sonuç ger�b�ld�r�m�” kısmından öğrenc�n�n, sınavdan aldığı nota göre
nasıl b�r mesajla karșılașacağını ayarlayab�l�rs�n�z. Not sınırları, %
�șaret� sonda olacak șek�lde g�r�lmekted�r. Mesela 80 sınırı �ç�n: 80%

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster” butonuna
tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z g�b�
düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z. İlg�l� haftaya eklenen
sınavın
görünümü așağıdak� g�b�d�r.
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4.3.3.4.1.2.  Sınavın İçer�ğ� - Yen� Soru Olușturma

Sınav ayarları yapıldıktan sonra karșınıza gelen sınav düzenleme
ekranından sorularınızı ekleyeb�l�rs�n�z.
Sınava yen� sorular ekleyeb�leceğ�n�z g�b� soru bankasından sorular da
ekleyeb�l�rs�n�z. Sınava ekled�ğ�n�z her yen� soru da soru bankasına
eklenecekt�r.
D�lersen�z bu soruları daha sonra farklı sınavlarınızda tekrar
kullanab�l�rs�n�z. Bunun �ç�n; soru bankasında sorularınızı
gruplandırarak kategor�lere ayırmak s�ze büyük kolaylık 
sağlayacaktır.



*Soru bankası : Sınava ekleneb�lecek soruların l�stelend�ğ� alandır.
“Soru bankası”na soru eklemek �ç�n; �lg�l� haftada olușturduğunuz
“Sınav” etk�nl�ğ�n� görüntüled�ğ�n�zde karșınıza gelen pencerede sağ
üste yer alan çark s�mges�ne tıklandığında görüleb�len “Sınavı
düzenle” seçeneğ�ne tıklayınız. Ardından arșınıza gelen sayfanın sağ
alt kısmında yer alan “Ekle / Yen� b�r soru” sekmes�ne tıklayınız.
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Karșınıza gelen așağıdak� pencerede olușturmak �sted�ğ�n�z soru
t�p�n� seç�n�z ve “Ekle” butonuna basınız. Burada en çok kullanılan
soru t�pler�nden ve  nasıl olușturulduklarından bahsedeceğ�z.
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�. Çoktan seçmel� soru t�p�

Karșınıza gelen așağıdak� pencerede olușturmak �sted�ğ�n�z soru t�p�n�
seç�n�z ve “Ekle” butonuna basınız. Burada en çok kullanılan soru
t�pler�nden ve  nasıl olușturulduklarından bahsedeceğ�z.



“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.     

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.
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Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan
yapmak yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme
ekranından yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.



“B�rden fazla yanıt vereb�ls�n m�?” kısmında “Sadece b�r yanıt”
seçeneğ� seç�l� olmalıdır. Değ�lse öğrenc� b�rden fazla seçeneğ�
�șaretleyeb�l�r ve böylece doğru seçeneğ� bulma șansı artar.  
“Cevap șıklarını karıștır” seçeneğ�n� akt�f ed�n�z. Böylece her sınav
uygulamasında cevap seçenekler�n�n sırası değ�ș�r.  
“Seçenek türü” seçenekler�n bașında bel�rt�lecek sembolün
formunu seç�n�z.   
Not: Yaygın olarak “a., b., c., …” seçeneğ� kullanılmaktadır.

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r

“1.seçenek, 2.seçenek, 3.seçenek, …” alanlarına cevap
seçenekler�n� g�r�n�z. Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle”
butonundan arttırab�l�rs�n�z.
“Not” alanını doğru seçenekte “100%”, yanlıș seçeneklerde
“H�çb�r�” olarak seç�n�z.

Cevaplar” kısmında;



“Ger� b�ld�r�m” alanında öğrenc�n�n cevabına karșılık b�r dönüt

 Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarları sınav
ayarlarından yapılır.“B�rleș�k ger�b�ld�r�m” ve “Çoklu deneme”
kısım ayarlarını �stersen�z m�n� qu�zler�n�zde kullanab�l�rs�n�z.
“B�rleș�k ger� b�ld�r�m” kısmından tüm doğru yanıtlar, kısmen
doğru tüm yanıtlar ve tüm yanlıș cevaplar �ç�n ger� b�ld�r�mde
bulunab�l�rs�n�z.
“Çoklu deneme” kısmından öğrenc�n�n doğru seçeneğ� bulmasına
yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak� “Her yanlıș

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z.

vereb�l�rs�n�z.  Ancak daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� ger� b�ld�r�m�
sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n� qu�zlerde
kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Bu m�n� qu�zlerde; öğrenc� yanlıș seçeneğ� �șaretled�ğ�nde ger�
b�ld�r�mde nedenler�yle açıklama yaparak öğrenc�ye doğru cevabı
vereb�l�rs�n�z. Öğrenc� doğru seçeneğ� �șaretled�ğ�nde �se bașarısını
pek�șt�ren b�r ger� b�ld�r�m vereb�l�rs�n�z.

deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș cevaplanması
durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav
uygulama sayısı sınav ayarlarından yapılmaktadır.    
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:
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��. Doğru-yanlıș soru t�p�

“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına yargı b�ld�ren metn� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.



“Çoklu deneme” kısmından y�ne m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n
doğru seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu
kısımdak� “Her yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș
cevaplanması durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını
ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav uygulama sayısı sınav ayarlarından
yapılmaktadır.   
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru
ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Doğru Yanıt” kısmında soru met�n� alanına yazmıș olduğunuz yargı
doğru �se “Doğru” seçeneğ�n�, yargı yanlıș �se “Yanlıș” seçeneğ�n�
seç�n�z.

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           
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“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.
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���. Eșleșt�rme soru t�p�

Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan
yapmak yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme
ekranından yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           



 “Soru” ve “Cevap” alanlarına eșleșt�r�lmes�n� �sted�ğ�n�z �fadeler�
yazınız. Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle” butonuna basarak
arttırab�l�rs�n�z. Cevap seçeneğ�n� arttırarak öğrenc�n�n șans bașarı
yüzdes�n� düșüreb�l�rs�n�z.    

“B�rleș�k ger�b�ld�r�m” ve “Çoklu deneme” kısım ayarlarını �stersen�z
m�n� qu�zler�n�zde kullanab�l�rs�n�z.

“Çoklu deneme” kısmından öğrenc�n�n doğru seçeneğ� bulmasına
yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak� “Her yanlıș

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve  soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z.

Not: “B�rleș�k ger� b�ld�r�m” kısmından tüm doğru yanıtlar, kısmen
doğru tüm yanıtlar ve tüm yanlıș cevaplar �ç�n ger� b�ld�r�mde
bulunab�l�rs�n�z.

deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș cevaplanması
durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav
uygulama sayısı sınav ayarlarından yapılmaktadır.

Seçenekler�n öğrenc�ler�n karșısına farklı sırada gelmes� �ç�n
“Karıștır” seçeneğ� akt�f ed�lmel�d�r.
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“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı sağlayacak
b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.

�v. Kısa cevaplı soru t�p�
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:



Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan yapmak
yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme ekranından
yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır. 
“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Büyük/Küçük harf duyarlılığı” kısmından cevap metn�n�n büyük-
küçük harflere duyarlı olup olmayacağını ayarlayab�l�rs�n�z. Büyük-
küçük harfe duyarlılık �stem�yorsanız “Hayır, büyük/küçük harf
önems�z” seçeneğ�n�,  �st�yorsanız “Evet, büyük/küçük harf aynı
olmalıdır” seçeneğ�n� seç�n�z.          

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır. 
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“Cevap” alanına sorunun cevabını yazınız. Bazı soruların b�rden
fazla cevabı ya da kısmen doğru sayılab�lecek cevapları da
olab�l�r. Bu durumda d�ğer ceva alanlarına olab�lecek tüm
cevaplar yazılmalıdır. Seçenek sayısını “3 seçenek daha ekle”
butonuna basarak arttırab�l�rs�n�z. “Not” kısmından tam doğru
cevaplar �ç�n “100%”; kısmen doğru cevaplar �ç�n �se doğruluk
yüzdes�n� seç�n�z. (Örneğ�n; 10 puanlık b�r soru �ç�n kısmen doğru
kabul edeceğ�n�z cevabın notunu “70%” olarak seçt�n�z. Öğrenc�
bu cevabı verd�ğ�nde alacağı puan 7 olacaktır.)

 “Ger� b�ld�r�m” alanında öğrenc�n�n cevabına karșılık b�r dönüt
vereb�l�rs�n�z.  Ancak daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� ger� b�ld�r�m�
sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n� qu�zlerde
kullanmak daha faydalı olacaktır. Bu m�n� qu�zlerde ; öğrenc�
yanlıș seçeneğ� �șaretled�ğ�nde ger� b�ld�r�mde nedenler�yle
açıklama yaparak öğrenc�ye doğru cevabı vereb�l�rs�n�z. Öğrenc�
doğru seçeneğ� �șaretled�ğ�nde �se bașarısını pek�șt�ren b�r ger�
b�ld�r�m vereb�l�rs�n�z. (Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından
görünmes� ayarları sınav ayarlarından yapılır.)

“Çoklu deneme” kısmından y�ne m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n
doğru seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu
kısımdak� “Her yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș
cevaplanması durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını
ayarlayab�l�rs�n�z. Sınav uygulama sayısı sınav ayarlarından
yapılmaktadır.

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru
ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:
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v. Yazılı soru t�p�

“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı
sağlayacak b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

“Varsayılan not” alanına sorunun doğru cevaplanması durumunda
get�receğ� puanı g�reb�l�rs�n�z. Ancak puanlamayı buradan
yapmak yer�ne olușturduğunuz sınavda sınav düzenleme
ekranından yapmanız daha kolay ve daha sağlıklı olacaktır.

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleneb�l�r.



“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.           
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 “Yanıt b�ç�m�” kısmından en kapsamlı met�n d�l� olan “HTML
ed�tör” seçeneğ�n� seç�n�z. 
Öğrenc�den met�n g�r�ș� yapmadan yalnızca dosya eklemes�n�
�stersen�z “Satır �ç� met�n yok” seçeneğ�n� seçmel�s�n�z.  
“Metn� gerekl� kıl” kısmından met�n g�r�ș�n�n zorunlu olmasını
�st�yorsanız “Öğrenc�n�n met�n g�rmes�n� zorunlu kıl” seçeneğ�n�,
met�n g�r�ș�n�n �steğe bağlı olmasını �st�yorsanız “Met�n g�r�ș� �steğe
bağlıdır” seçeneğ�n� seç�n�z.
“G�rd� kutusu boyutu” kısmından satır sayısını bel�rley�n�z.
“Eklere �z�n ver” kısmından öğrenc�n�n dosya göndermes�n�
�stem�yorsanız “Hayır” seçeneğ�n�, dosya göndermes�n� �st�yorsanız
dosya sayısını bel�rley�n�z.
“Ekler� gerekl� kıl” kısmı dosya gönder�m� �sted�ğ�n�zde akt�f olur.
“Ekler �steğe bağlıdır” seçeneğ� �le dosya gönder�m�n� öğrenc�n�n
�steğ�ne bağlı bırakab�l�r ya da bel�rl� sayıda dosya gönder�m�n�
zorunlu tutab�l�rs�n�z.
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“Yanıt Șablonu” kısmından �stersen�z b�r cevap șablonu
olușturab�l�rs�n�z.
 Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. Soru
ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

v�. Tümleș�k yanıtlar (cloze) soru t�p�



“Kategor�” kısmında soruyu kaydetmek �sted�ğ�n�z kategor�y�
seç�n�z.

“Soru adı” alanına soruyu daha sonra kolay tanımanızı
sağlayacak b�r ad yazınız ya da rakam yazab�l�rs�n�z. 

“Soru met�n�” alanına soru cümlen�z� yazınız.    

Not: Sorularınızı gruplandırmak �ç�n daha önceden kategor�ler
olușturmalısınız. Kategor�ler hakkında b�lg� ed�nmek �ç�n 4.3.3.4.1.3. 
 Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler� bașlığına g�d�n�z.

Burada yazılan soru adı öğrenc� tarafından görünmez. Bu soru
b�rden fazla öğrenc�n�n karșısına farklı sırada farklı numara �le
çıkab�l�r. 

Soru met�n� alanında bulunan araç çubuğu kullanılarak soru metn�
üzer�nde �sten�len düzenleme yapılab�l�r, soru metn�ne res�m
ekleyeb�l�r, tablo olușturab�l�rs�n�z. B�r resme, tabloya, graf�ğe ya
da herhang� b�r ver�ye a�t soruları ve cevaplarını așağıdak� met�n
kodlarını kullanarak olușturunuz.
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“Genel Ger�b�ld�r�m” alanına soru cevaplandıktan sonra ekranda
vermek �sted�ğ�n�z b�r mesaj varsa yazab�l�rs�n�z. Ancak ger�
b�ld�r�m� sınavlarda kullanmak yer�ne öğrenmey� pek�șt�ren m�n�
qu�zlerde kullanmak daha faydalı olacaktır. 

“Kodu Çöz ve Soru Metn�n� Doğrula ” butonuna basarak cevapların
doğrulandığını kontrol ed�n�z.          

Not: Ger� b�ld�r�mler�n öğrenc�ler tarafından görünmes� ayarı sınav
ayarlarından yapılır.       

Sorulara tıklayarak cevapları kontrol ed�n�z. Doğru cevabın “Not”
u “1” olmalıdır. 
“Çoklu deneme” kısmından m�n� qu�zler�n�zde öğrenc�n�n doğru
seçeneğ� bulmasına yardımcı �puçları vereb�l�rs�n�z. Bu kısımdak�
“Her yanlıș deneme �ç�n ceza” alanından sorunun yanlıș 
 cevaplanması durumunda, düșüreceğ� puan m�ktarını 
 yarlayab�l�rs�n�z. Sınav uygulama sayısı sınav ayarlarından
yapılmaktadır.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Değ�ș�kl�kler� kaydet”
butonuna basınız ve soruyu ön �zleme yaparak kontrol ed�n�z. 



“Soru bankası”na  “Sınavı Düzenle” alanından ulașılab�leceğ�n�
söylem�șt�k.  “Soru bankası”  alanında “Sorular” , “Kategor�ler”,
“Al” ve “Ver” seçenekler� l�stelen�r. Kısaca bu seçenekler�n ne �șe
yaradığından bahsedel�m.

Sorular:  Soru bankasındak� tüm soruların l�stelend�ğ� yerd�r.
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Soru ön �zlemede șu șek�lde b�r ekranla karșılașacaksınız:

4.3.3.4.1.3.  Sınavın İçer�ğ� - Soru Kategor�ler�



Soru Kategor�ler�, sorularınızı ekleyeceğ�n�z, alacağınız yerd�r. Soru
gruplarını düzenlemek �ç�n b�rden fazla kategor�-alt kategor�
olușturab�l�rs�n�z. Kategor� olușturmak �ç�n, “Kategor�ler ” sekmes�ne
tıklayınız. 
     
Öncel�kle sorularınızı nasıl gruplandıracağınıza karar vermel�s�n�z.
Konu bașlıklarına göre, soru t�pler�ne göre, zorluk dereceler�ne vb.
göre, sorularınızı gruplandırab�l�rs�n�z.
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Bu ekrandan yen� sorular olușturab�l�rs�n�z. Ancak sorularınızı
gruplandırmak �st�yorsanız öncel�kle “Kategor�ler” kısmından
kategor�ler olușturmalısınız. Ș�md� nasıl kategor�-alt kategor�
olușturulacağından bahsedel�m.



 “Ebeveyn Kategor�” kısmından eklemek �sted�ğ�n�z alt kategor�ye
ana kategor� seç�n�z.
 “Ad” alanına eklemek �sted�ğ�n�z kategor�n�n adını yazınız.
 “Kategor� B�lg�s�” alanına �stersen�z bu kategor�de yer alacak
sorular �le �lg�l� not/açıklama yazab�l�rs�n�z.
 Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kategor� ekley�n”
butonuna basınız.

    
Örnek Kategor�; așağıdak� örnekte sorular, Konu bașlıkları/Alt
bașlıklar șekl�nde kategor�lend�r�lm�șt�r.
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Al: Önceden kayded�lm�ș b�r soru dosyasını, seç�len soru kategor�s�n�n
�ç�ne atar. 
Ver: B�r kategor�dek� soruları dıșarıya b�r dosya olarak ver�r. Ver�len
sorular, sınav etk�nl�ğ�ne alınab�l�r hale gel�r (Import ed�leb�l�r).

4.3.3.4.1.3.  Sınavın İçer�ğ� - Soru Bankasından Sınava Soru
Aktarma

Sınava yen� sorular ekleyeb�leceğ�n�z g�b� soru bankasından sorular
da
ekleyeb�l�rs�n�z. 
Soru bankasından soru ekleyeb�lmek �ç�n �lg�l� haftada olușturduğunuz
“Sınav” etk�nl�ğ�n� görüntüled�ğ�n�zde karșınıza gelen pencerede sağ
üste yer alan çark s�mges�ne tıklandığında görüleb�len “Sınavı
düzenle” seçeneğ�ne tıklayınız. Ardından karșınıza gelen sayfanın sağ
alt kısmında yer alan “Ekle / Soru bankasından” sekmes�ne tıklayınız.



Soru almak �sted�ğ�n�z kategor�y� seç�n�z. 
L�stelenen sorulardan eklemek �sted�ğ�n�z soruları �șaretley�n�z.
“Seç�len soruları sınava ekle” butonuna tıklayınız.

1.
2.
3.

Sınava soruları rastgele eklemek �st�yorsanız; y�ne 'Ekle' seçeneğ�nden
'rasgele b�r soru' seçeneğ�n� tıklayınız.
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Kategor� seçerek rastgele soru sayısını bel�rley�n�z. “Rastgele soru
ekle” butonuna tıklayınız.
Not : Rastgele soru seç�m� �le her sınav uygulamasında öğrenc�n�n
karșısına farklı sorular çıkmasını sağlayab�l�rs�n�z. Ancak soru
sayısının
fazla olması gerek�r; soru sayısının fazla olması öğrenc�ler�n aynı
sorulardan sınav olma olasılığını düșürür. 

Not: Ayrıca yen� b�r kategor� olușturup rastgele soru seçmen�z de
mümkün. Bunun �ç�n önce Ebeveyn kategor�'y� bel�rlemel�s�n�z. 
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Soru bankası üzer�nden soruların bulundukları kategor�y�
değ�șt�reb�l�rs�n�z. Herhang� b�r sorunun kategor�s�n�
değ�șt�rmek �ç�n;

Kategor�s�n� değ�șt�rmek
�sted�ğ�n�z soruyu seç�n�z.
Soruyu tașımak �sted�ğ�n�z
kategor�y� seç�n�z.
“Șuraya tașı” butonuna
basınız.

Soru bankasının sorular
ekranında;
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�. Kategor� değ�șt�rme

��. Soruların düzenlenmes�

Sınav düzenleme ekranından soruları yen�den sıralayab�l�r ve
sayfalandırab�l�rs�n�z.



Bu sınav düzenleme ekranında soruları �sted�ğ�n�z sırada ve düzende
olușturab�l�rs�n�z. Kopyanın az da olsa önüne geçeb�lmek �ç�n soruların
öğrenc�n�n karșısına karıșık sırada çıkması öner�lmekted�r. Ancak
b�rb�r� �le �l�șk�l� soruların bel�rl� b�r düzende olmasını da
�steyeb�l�rs�n�z.
Örneğ�n b�r tabloya, b�r graf�ğe bağlı b�rden fazla soruları aynı
sayfada, �sted�ğ�n�z sırada öğrenc�n�n karșısına get�reb�l�rs�n�z. Bu
türdek� sorularınızı “Tümleș�k yanıtlar (Cloze)” soru t�p�n� kullanarak
da olușturab�l�rs�n�z.
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4.3.3.4.1.4.  Sınavın İçer�ğ� - Sınava, toplu b�r șek�lde soru
aktarma
D�lersen�z, önceden b�lg�sayarınızda hazırladığınız çoktan seçmel�
soruları toplu olarak da DYS'ye ekleyeb�l�rs�n�z. Bunun �ç�n öncel�kle, bu
soruları  M�crosoft Word belges�nde hazırlayıp b�r text dosyasına
(met�n belges�ne) dönüștürmen�z gerekmekted�r. İzlenecek adımlar șu
șek�lded�r:
Metn� "dosya"sekmes�n�n altından, farklı kaydet seçeneğ�ne tıklayıp
dosya türünü "Düz met�n *.txt) olarak bel�rley�n�z. Ardından Kaydet'e
tıklayınız.

D�lersen�z, önceden b�lg�sayarınızda hazırladığınız çoktan seçmel�
soruları toplu olarak da DYS'ye ekleyeb�l�rs�n�z. Bunun �ç�n öncel�kle, bu
soruları  M�crosoft Word belges�nde hazırlayıp b�r text dosyasına (not
defter�ne) dönüștürmen�z gerekmekted�r. İzlenecek adımlar șu
șek�lded�r:
Metn� "dosya"sekmes�n�n altından, farklı kaydet seçeneğ�ne tıklayıp
dosya türünü "Düz met�n *.txt) olarak bel�rley�n�z. Ardından 
Kaydet'e tıklayınız.



Soruların bașındak� soru numaralarını s�l�n�z. 
Șıkları büyük harfle yazınız.
Șıkların yanına parantez �șaret� ")" koyunuz, ardından boșluk
bırakınız.
Her sorunun altında cevabı bel�rt�lm�ș olmalıdır. Cevap, büyük
harflerle ANSWER, �k� nokta üst üste, b�r boșluk ve doğru olan cevap
șıkkı șekl�nde yazılmalıdır. ANSWER: C g�b�. 
B�r sorunun cevap șıkkı �le sonrak� soru metn� arasında b�r satır
boșluğu olmalıdır.

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra, not defter�n�zde "Dosya"
seçeneğ�nden "Farklı kaydet"� tıklayınız. Açılan pencerede kayıt türünü
UTF-8 olarak bel�rley�p "Kaydet"� tıklayınız.  

Bu text dosyasında, sorularınızı aktardığınızda, MOODLE'ın bu soruları
tanımlayab�lmes� �ç�n d�kkat etmen�z gereken bazı noktalar vardır. 
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Açılan pencerede, ''Dosya b�ç�m�'' sekmes�nde, 'A�ken formatı'
seçeneğ�n� tıklayınız. Hazırladığınız text dosyasını, "Dosyadan
soruları aktar" sekmes�nde, manuel olarak b�lg�sayarınızdan seçerek
ya da sürükleyerek ekley�n�z ve "İçer� aktar" seçeneğ�ne tıklayınız.

DYS'de, soru ekleyeceğ�n�z sınavı açınız ve sağ üst köședek� mav� çark
s�mges�ndek� "Al" seçeneğ�ne tıklayınız. 
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Karșınıza gelen sayfada, "Devam" seçeneğ� �le, soruların soru
bankasına eklenm�ș hal�n� görüntüleyeb�l�r, soru șık ve cevaplarını,
�lg�l� sorunun sağındak� düzenle, soruyu düzenle seçenekler�n� tak�p
ederek kontrol edeb�l�rs�n�z.

Doğru seçeneğ�n notunun yanında %100 yazmalıdır. Sorularınızın
MOODLE tarafından doğru șek�lde çek�ld�ğ�ne em�n olduktan sonra,
soruyu ekleyeceğ�n�z sınav sayfasına tekrar dönünüz. Sağ üsttek� mav�
çarka tıklayınız. Sınavı  düzenle ekranından, 'ekle' butonuna
tıklayarak "soru bankasından" seçeneğ�n� seç�n�z.
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Öğrenc�ler�n�z sınav esnasında çeș�tl� sebeplerden dolayı sınavdan
düșeb�l�r, ya da sınava h�ç g�remeyeb�l�r. Böyle b�r durumda fırsat
eș�ts�zl�ğ� yaratmamak adına, öğrenc�n�ze tekrar sınav hakkı vermen�z
gerekl�d�r. Bunun �ç�n, �lg�l� sınavın üzer�ne tıkladıktan sonra
karșınızagelen sayfada sağ üst köședek� mav� çark s�mges�ne ve
ardından "Kullanıcıları geçers�z kılma" seçeneğ�ne tıklayınız. 
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Öneml�: Sınavdan düșen öğrenc�ye tekrar sınav hakkı verme

Açılan sayfada, ekleyeceğ�n�z soruları seçerek, "Seç�len soruları sınava
ekle"y� tıklayınız. Böylel�kle sorularınız toplu b�r șek�lde eklenm�ș
olacaktır. 



'Ara' seçeneğ�nden, büyük harfler� kullanarak �lg�l� öğrenc�n�n adını
yazab�l�r, ya da araç çubuğundak� ok �șaret�ne tıklayarak öğrenc�
�sm�n� el �le bulab�l�rs�n�z. 

Öğrenc�n�n hang� gün ve saat sınava g�rmes�n� �st�yorsanız, "sınavı
bașlat" ve "sınavı b�t�r" kısmından gerekl� ayarlamaları yapınız.

Ardından "Tekrar uygulama �zn�" kısmına, öğrenc�n�n tekrar uygulama
yapab�leceğ� l�m�t� g�r�n�z ve "kaydet" butonuna basınız. Böylel�kle
öğrenc�n�ze bel�rlenen zaman zarfında tekrar uygulama �zn� verm�ș
olacaksınız. Bel�rled�ğ�n�z ayarları d�lersen�z "Eylem" seçeneğ�n�n
altındak� çark s�mges�ne tıklayarak güncelleyeb�l�rs�n�z.
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Sınavın en yüksek notunu
g�r�n�z ve kaydet butonuna
basınız.
     s�mges�ne tıklayarak
sorunun puanını g�r�n�z ve
enter tușuna basınız. Bu
�șlem� d�ğer her soru �ç�n
tekrarlayınız.

Soruları puanlandırmak �ç�n
sınav düzenleme ekranında;      

Sınavın, �stat�st�kler�n�n tutulduğu bölümdür. Öğrenc�ler�n aldığı notu,
sınavın bașarı graf�ğ�n�, öğrenc�n�n sınav ekranını buradan
�nceleyeb�l�rs�n�z. Ayrıca buradan, “Yazılı” soru t�p�n�n
değerlend�rmes�n� yapab�l�rs�n�z.
“Sonuçlar” ekranına; �lg�l� haftadak� sınavı açtıktan sonra karșınıza
gelen yukarıdak� ekran görüntüsünde
1- “Uygulamalar” a tıklayarak, ya da
2- Mav� çark s�mges�n�n altındak� “Sonuçlar” seçeneğ�ne tıklayarak
er�șeb�l�rs�n�z.
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4.3.3.4.1.5.  Soruların puanlanması

4.3.3.4.1.6.  Sınav Sonuçlarının İncelenmes� ve
Notlandırılması



Öğrenc�n�n �sm�ne tıklayarak öğrenc�n�n prof�l�ne er�șeb�l�r, mesaj
göndereb�l�rs�n�z.
Öğrenc�n�n �sm�n�n altında yer alan “Uygulamaları İncele” l�nk�ne
tıklayarak öğrenc�n�n sınav ekranına er�șeb�l�r, öğrenc�n�n sınav
hareketler�n� ve sınavda geç�rd�ğ� sürey� göreb�l�r ve öğrenc�n�n
sınav sorularına verm�ș olduğu cevapları ayrıntılı b�r șek�lde
�nceleyeb�l�rs�n�z.

Notlar ekranı, sınav �le �lg�l� b�lg�ler�n b�r tablo olarak göster�ld�ğ�,
öğrenc�n�n tüm sorulara verm�ș olduğu yanıtları b�r arada
göreb�ld�ğ�n�z ekrandır. Bu ekrandan;      
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Sorunun cevabına yorum yapab�l�r ya da notunu değ�șt�reb�l�rs�n�z.
“Yazılı” t�p� soruları buradan elle notlandırab�l�rs�n�z.  Yalnızca
“Yazılı” t�p� soruları görüntülemek ve  notlandırmak �st�yorsanız;
sınav ekranının sağ üst köșes�ndek� mav� çark s�mges�n�n altında yer
alan “Elle Notlandırma” seçeneğ�ne tıklayınız.
Not: Notunu değ�șt�rd�ğ�n�z soruları �lan etmek �ç�n; notlar ekranında
bulunan “Tümünü tekrar notlandır” butonuna basmalısınız.

Değerlend�rmen�z� güçlend�rmek �ç�n, sayfanın altında yer alan sınav
bașarı graf�ğ�n� de �nceleyeb�l�rs�n�z.
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Daha önce sınav olușturulurken sınavın ayarlarında “Seçenekler�
�ncele”
kısmından puanlar, sınav hareket�, ger�b�ld�r�mler pas�f ed�lerek
öğrenc�n�n
görmes� engellenm�șt�, bu seçenekler� sınav ayarlarına g�derek akt�f
ed�n�z ve “Değ�ș�kl�kler� kaydet” butonuna basınız.

NOT: Öğrenc�n�n notunu göreb�lmes� �ç�n ders�n genel ayarlarında
Görünüm” kısmında “Öğrenc�lere notunu göster” seçeneğ� “Evet”
olmalıdır.

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r

4.3.3.4.1.7.  Sınav Sonuçlarının Yayınlanması: Moodle
üzer�nden

4.3.3.4.1.8.  Sınav Sonuçlarının Yayınlanması: Öğrenc� b�lg�
s�stem� üzer�nden

Öğrenc�n�n notlarının bulunduğu sınav sonuç penceres�nden, notları
excel formatında b�lg�sayarınıza kaydedeb�l�rs�n�z. Bu l�ste, notların
Öğrenc� B�lg� S�stem�ne g�r�lmes�nde kolaylık sağlayacaktır.
     
Sınav sonuçlarının tablo olarak göster�ld�ğ� “Notlar” ekranında, “Tablo
ver�ler�n�” kısmından “M�crosoft Excel (.xlsx)” seçeneğ�n� seç�n�z
�nd�r�n�z.



Sınav sonuçlarının tablo olarak göster�ld�ğ� “Notlar” ekranını açınız.       
“Tablo ver�ler�n�” kısmından “M�crosoft Excel (.xlsx)” seçeneğ�n�
seç�n�z ve “İnd�r” butonuna tıklayınız.
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4.3.3.5.  Sohbet

Sohbet olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r etk�nl�k
ya da kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. 
Açılan pencerede yer alan “ Sohbet” e tıklayınız.

Ders�n katılımcılarının MOODLE üzer�nden sohbet etmeler�ne olanak
sağlar.
Sohbet olușturmak �ç�n;

“Sohbet odasının adı” alanına sohbet�n, ders�n ana sayfasında
görünecek adını yazınız.

Açılan pencerede;



“Tanıtım metn�” alanına sohbet� tanıtan b�r açıklama yazınız.
Tanıtımın ders sayfasında görünmes�n� �st�yorsanız “Ders
sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
“Sohbet saat�” kısmından sohbet�n zamanını ayarlayınız.
“Oturum tekrarları” kısmından sohbet�n zamanını
sınırlandırab�l�rs�n�z.
“Geçm�ș oturumları kaydet” kısmından sohbet�n kaydının
tutulmasını �sted�ğ�n�z sürey� ayarlayınız. “Mesajları asla s�lme”
seçeneğ� seç�lerek sohbet�n kaydının tutulması, �stenmeyen
konușmaları belgelemek adına yararlı olacaktır.
“Geçm�ș oturumlara herkes göz atab�l�r” kısmından öğrenc�ler�n
geçm�ș oturumlara er�ș�p er�șemeyeceğ�ne karar ver�n�z.
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”
butonuna tıklayınız ve  olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z
g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.
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İlg�l� haftaya eklenen sohbet�n görünümü așağıdak� g�b�d�r.
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4.3.3.6.  Sözlük

Öğret�m elemanlarının ders sırasında kullanacağı spes�f�k ter�mler�
açıklamasına olanak sağlar. Öğrenc�ler de sözlüğe yen� b�r kayıt
ekleyeb�l�r ve g�r�len kayıtlara yorum yapab�l�rler.Sözlük olușturmak
�ç�n;       
Sözlük olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r etk�nl�k ya da
kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız, ardından açılan pencerede yer alan
“Sözlük” e tıklayınız.



Karșınıza gelen pencerede, “Ad” alanına sözlüğün, ders�n ana
sayfasında görünecek adını yazınız. “Açıklama” alanına sözlüğü
tanıtan b�r açıklama yazınız. Tanıtımın ders sayfasında görünmes�n�
�st�yorsanız “Ders sayfasında açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız.
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“Varsayılan olarak onaylı” kısmında g�rd�ler�n otomat�k olarak
onaylanmasını �st�yorsanız “Evet” seçeneğ�n�, g�rd�ler�n s�z�n
tarafınızdan onaylanmasını �st�yorsanız “Hayır” seçeneğ�n� seç�n�z.
G�r�len ter�mler�n yorumlanmasını �stersen�z “Yorum �zn�”
kısmından “Evet” seçeneğ�n� seç�n�z. 
G�r�len ter�mler ders�n alanlarıyla �lg�l� kısımlarında geçt�ğ�nde bu
�fadeler�n �lg�l� kısımlara bağlanmasını �stersen�z “Kayıtları
otomat�k l�nkle” kısmından “Evet” seçeneğ�n� seç�n�z. 

Kayıtlar sekmes�n�n altında, 

*Not: Burada yanlıș b�lg�lend�rmen�n önüne geçeb�lmek �ç�n bütün
ter�mler�n anlamları ders�n eğ�t�mc�s� tarafından onaylanmalıdır.



“Görünüm” menüsünün altından sözlüğün görünümüne �l�șk�n
seçenekler �le �lg�l� kararları ver�n�z.  
D�ğer ayarları varsayılan ayar olarak bırakınız.       

Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster” butonuna
tıklayınız ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n �sted�ğ�n�z g�b�
düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.

İlg�l� haftaya eklenen sözlüğün görünümü așağıdak� g�b�d�r. 'Yen�
kayıt ekle' seçeneğ�nden, sözlüğe yen� kavramlar ekleneb�l�r. 
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Tüm kullanıcıların faydalanab�leceğ�, gel�șt�reb�leceğ�,
değ�șt�reb�leceğ� b�r b�lg� kaynağı olușturmanıza olanak sağlar. Ders�n
kullanıcısı (S�z ve ya öğrenc�ler) olușturmuș olduğunuz W�k�
etk�nl�ğ�nde b�r konuyu açıklar, bașka b�r kullanıcı bu açıklanan
konunun altına b�r șeyler daha ekler. Bu ortak çalıșma sonucunda b�lg�
g�tt�kçe büyür. 

W�k�, b�r forum türü g�b� düșünüleb�l�r. Ancak forumda herkes�n
kend�ne özel yazısı vardır ve bu yazı d�ğer kullanıcılar tarafından
değ�șt�r�lemez. W�k� etk�nl�ğ�nde �se ders�n eğ�t�mc�s� dıșında
öğrenc�lerde b�lg�y� düzenleme yetk�s�ne sah�pt�rler.

B�l�nen en ünlü w�k�, W�k�ped�a’dır. W�k� olușturmak �ç�n;  
W�k� olușturmak �sted�ğ�n�z haftaya gel�n�z ve “Yen� b�r etk�nl�k ya da
kaynak ekle” l�nk�ne tıklayınız. Açılan pencerede yer alan “ W�k�”
ye tıklayınız. 
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4.3.3.7.  W�k�



“Sayfa Adı”alanına yapılacak olan çalıșmanın, ders�n ana
sayfasında görünecek adını yazınız.
“Açıklama” alanına w�k�y� tanıtan b�r açıklama yazınız. Bu alanda
b�lg� g�rerken ve düzenlerken d�kkat ed�lmes�n� �sted�ğ�n�z
hususlardan bahsedeb�l�rs�n�z. Tanıtımın ders sayfasında
görünmes�n� �st�yorsanız “Ders sayfasında açıklama göster”
kutucuğuna tıklayınız.    
“W�k� Modu” kısmından tüm kullanıcıların w�k�y� düzenlemes�ne
�z�n vermek �st�yorsanız “İșb�rl�kl� w�k�” seçeneğ�n�, kullanıcıların
yalnızca kend� w�k�ler�n� düzenlemes�ne �z�n vermek �st�yorsanız
“B�reysel w�k�” seçeneğ�n� seç�n�z.
“İlk sayfa adı” alanından �lk çalıșma sayfasının adını yazınız.     

B�ç�m sekmes�n�n altında, “Varsayılan b�ç�m” kısmından
kullanılmasını �sted�ğ�n�z formatı seç�n�z. Seçm�ș olduğunuz
formatın kullanılmasını zorunlu tutmak �stersen�z “Zorlama
b�ç�m�” seçeneğ�n� akt�f ed�n�z. Bu seçenek akt�f değ�lken kullanıcı
�sted�ğ� formatı seçeb�l�r.     
Gerekl� düzenlemeler� yaptıktan sonra “Kaydet ve göster”
butonuna tıklayınız  ve olușturmuș olduğunuz etk�nl�ğ�n

Karșınıza gelen pencerede;        

�sted�ğ�n�z g�b� düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n� kontrol ed�n�z.
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İlg�l� haftaya eklenen w�k�n�n görünümü, așağıdak� g�b�d�r.
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Görünüm sekmes�nde paylașılan b�lg�ler görüntülen�r.
Düzenle sekmes�nde var olan b�lg� düzenleneb�l�r, değ�șt�r�leb�l�r ya
da var olan b�lg�n�n üzer�ne yen� b�lg�ler eklenerek gel�șt�r�leb�l�r.
Yorumlar sekmes�nde konu �le �lg�l� yorumlar yapılab�l�r.
Geçm�ș sekmes�nde yazının değ�șme zamanı ve yazıyı değ�șt�ren
k�ș� tak�p ed�leb�l�r. W�k� ekranı tüm kullanıcılar tarafından
yönet�leb�ld�ğ�nden, w�k�n�n kullanımında bazı tatsız olaylar
yașanab�l�r. Geçm�ș sekmes� bu olayların tesp�t�n� ve tak�b�n�
kolaylaștırır.

Kolaylıklar d�ler�z.
MSKÜ UZEM

Soru ve öner�ler�n�z �ç�n: uzem@mu.edu.tr


