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Ö D E V  N O T L A N D I R M A



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. 
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ÖDEV HAZIRLAMA



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 yükleme sayısını

“Denemeler tekrar açıldı” kısmında;  

sınırlandırab�l�rs�n�z.

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



“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; 

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



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 așağıdak� g�b�d�r.
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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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