
TEMEL MOODLE 
KULLANIMI



Moodle’a giriş 
yapmak için 
tıklayınız.



Okul tarafından size 
verilen kullanıcı adı 
ve şifreyi bu kısıma 

yazıyoruz. Giriş 
linkine tıklıyoruz. 



Moodle’a giriş yaptıktan sonra ders isimleri ve 
sınıf seviyelerinin yazılı olduğu ekran 
karşımıza çıkacaktır. Hangi derse giriş 

yapmak istiyorsak onu seçeriz.



Ders ayarlarını düzenlemek için 
ayarlar kısmına tıklayınız.

Derslerde yaptığımız değişiklikleri 
bu kısımdan öğrenci rolünü 

seçerek öğrencilerin görüntüleme 
biçimini görebiliyoruz.



Ders ayarlarının yapıldığı bölüm.



Haftalarla ilgili bir değişiklik 
( ödev ekleme, kaynak ekleme, forum açma vb.) 

yapacağımızda düzenlemeyi aç kısmına 
tıklamamız gerekmektedir. 



Düzenlemeyi açtıktan sonra 
hangi haftada düzenleme 

yapacaksak o haftaya 
gidiyoruz.



O hafta ile ilgili öğrencilere özet bilgi 
vermek için kullanılır.



Haftamıza resim eklemek için hafta özeti 
kısmına giriş yaptıktan sonra şekilde görülen 

resim ekle butonuna tıklıyoruz. Resmin 
bulunduğu yeri seçerek ekleme yapıyoruz. 

Değişikleri kaydet butonuna tıklarız.



Herhangi bir dosya yada bir web 
sitesine bağlantı oluşturmak 
istiyorsak yeni kaynak ekle 

bölümündeki Bir dosya/siteye 
bağlantı butonuna tıklarız.



Açılan pencerede * işaretli yerleri doldurduktan sonra eğer bir 
web sitesine bağlantı oluşturmak istiyorsak bu kısıma sitenin 

adresini yazmamız yeterli olacaktır. Fakat bir dosyaya 
bağlantı oluşturacaksak Seç veya bir dosya yükle butonuna 

tıklayarak bağlantı oluşturacağımız dosyayı moodle’a 
yüklememiz gerekmektedir.



Açılan pencerede bir dosya yükle butonuna tıklarız. Dosyanın 
bulunduğu yeri seçerek moodle’a dosyayı yükleriz ve dosya 

isimlerinin yanlarında bulunan seç butonuna tıklayarak 
dosyamızı ilgili haftaya yüklemiş oluruz.



Eğer dosya eklendiyse ismi burada görünmelidir. Daha 
sonra sayfanın alt kısmında bulunan kaydet ve derse 

dön butonuna tıklayarak haftamıza dönebiliriz.



Eğer haftanıza bir etiket eklemek istiyorsanız yeni bir etiket 
ekleyin butonuna tıklamanız gerekmektedir.



Açılan pencerede etiket yazımızı yazdıktan sonra kaydet 
ve derse dön butonuna tıklayarak haftamıza dönebiliriz.





Gerekli bölümleri 
doldurarak ödev 

hakkında 
bilgilendirme 

yapınız.



Burada dosya boyutunu özellikle en 
yüksek boyut seçmenizi öneririz. 

Gerekli yerleri doldurduktan sonra 
kaydet ve derse dön butonu ile 

haftamıza dönebiliriz.



Öğrencilerle bir tartışma 
forumu oluşturmak için 

bir etkinlik ekle 
bölümündeki forum 
butonuna tıklayınız.



Forum ile ilgili bilgiler bu 
kısımlara yazıldıktan ve forum 

türü seçildikten sonra kaydet ve 
derse dön butonu ile haftamıza 

dönüş yapabiliriz.



Tüm eklemelerinizden sonra haftanız bu şekilde görünecektir. 
Artık çalışmalarınız tamamlanmıştır.



Moodle Kullanırken Yardımcı Olacak Birkaç 
Hatırlatma

• Moodle ‘ a giriş yaptıktan sonra haftalarda herhangi bir değişiklik yapabilmek 

için düzenlemeyi aç butonuna tıklamanız gerekmektedir.

•Eklediğiniz tüm çalışmaları düzenlemeyi aç butonunun yanında bulunan  rol 

değiştir kısmından öğrenci rolünü seçerek kontrol edebilirsiniz.

•Eklediğiniz çalışmaların öğrenci için görünür olmasını istemiyorsanız  yanlarında 

bulunan göz simgesine tıklayarak kapatabilirsiniz.

•Dil seçeneği ile ilgili kısma ders ayarları bölümünden ulaşabilirsiniz.

•Derslerinizin bulunduğu sayfaları öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla ders 

ayarları kısmında bulunan tema bölümünü değiştirerek renklendirebilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Bölümü


