MOODLE
TEMEL KULLANIM KILAVUZU

Moodle, kişiselleştirilebilir öğrenme ortamları oluşturmak için eğitimcilere,
yöneticilere ve öğrencilere dinamik, güvenli ve entegre bir sistem sunan açık
kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemi platformudur.

SİSTEME GİRİŞ
Web tarayıcınızın adres çubuğuna, kurumunuzun öğrenme yönetim sistemi adresini (örn:
https://online.yasar.edu.tr) yazarak portala erişebilirsiniz.

Giriş sayfasının sağ tarafında yer alan “Oturum Aç” alanına, kullanıcı bilgilerinizi (kullanıcı adı ve
şifre) girip “Giriş yap” butonuna tıklayarak oturum açabilirsiniz.

SİSTEM ARAYÜZÜ
Sisteme giriş yaptığınızda, “Kontrol Paneli” menüsünün görüntülendiği aşağıdaki ekran
görüntüsüne benzer bir sayfa ile karşılaşırsınız.

Üst gezinti çubuğunun sol tarafında (kurum logosunun hemen yanında) sırasıyla “Ana sayfa”,
“Kontrol paneli”, ve “Derslerim” menüleri bulunur.

Ana sayfa menüsüne tıkladığınızda, ön tanımlı olarak “site duyuruları” ve “mevcut dersler”
görüntülenecektir.

Kontrol paneli menüsünü tıkladığınızda, ön tanımlı olarak “zaman çizelgesi” ve “takvim”
görüntülenecektir. Üst gezinti çubuğunun sağ tarafında bulunan “Düzenleme modu”nu açarak
bu sayfayı kişiselleştirebilirsiniz.

Derslerim menüsünü tıkladığınızda ise, üzerinize atanmış (yani kullanıcısı olduğunuz) derslerin
tümünü görüntüleyebilirsiniz.

Üst gezinti çubuğunun sağ tarafında ise sırasıyla “Bildirimler” ve “Kullanıcı hesabı” menüleri ile
“Düzenleme modu” seçeneği bulunur.

Bildirimler menüsünden, bildirimlerinizi görüntüleyebilir, okundu olarak işaretleyebilir, bildirim
tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Kullanıcı hesabı menüsünden, profil bilgilerinizi görüntüleyip‐düzenleyebilir, vermiş olduğunuz
derslerin başarı notlarını görüntüleyebilir, takviminizi görüntüleyip‐düzenleyebilir, kişisel
dosyalarınızı yönetebilir, raporlarınızı görüntüleyebilir, tercihlerinizi ve dil seçeneğinizi
değiştirebilirsiniz.

Düzenleme modu seçeneğini açarak kullanıcı rolünüze bağlı olan yetkiniz dahilinde ilgili
sayfalarda ve alanlarda düzenleme yapabilirsiniz.

DERSİ YAPILANDIRMA
Yeni ya da var olan bir dersi yapılandırmak için “Derslerim” menüsünden ilgili dersi seçerek
tıklayınız. Yeni bir ders seçmişseniz, aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer boş bir ders sayfası ile
karşılaşırsınız.

Ders dizinini, sol tarafta bulunan ve açılır‐kapanır olan “Ders dizini çekmecesi” simgesine
tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Derse İlişkin Menüler

Ders menüsü, derse tıklandığında karşılaşılan ve tüm ders etkinliklerinin düzenlendiği sayfayı
göstermektedir.
Ayarlar menüsünü kullanarak ders ile ilgili ön tanımlı ayarları düzenleyebilirsiniz. Örneğin;
“Açıklama” bölümündeki “ders özeti” başlığına ders ile ilgili bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Katılımcılar menüsünden, temel olarak derse kayıtlı kullanıcıların bilgilerini görüntüleyebilir, adı
ve soyadı alanlarındaki harfleri kullanarak arama yapabilir, filtreleme seçeneklerini kullanarak
aramanızı özelleştirebilirsiniz.

Notlar menüsünden, ilgili derste yapmış olduğunuz puanlı etkinliklere (sınav, ödev vb.) ilişkin
notları görüntüleyebilirsiniz.
Raporlar menüsünden, sistemin sunduğu günlük raporlar, etkinlik raporları, ders katılım
raporları gibi farklı dökümlere ulaşabilir, filtreleme seçeneklerini kullanarak raporlarınızı
özelleştirebilir ve ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Daha fazla seçeneğinde yer alan “Soru bankası”, “İçerik bankası”, “Kurs tamamlama” gibi
menülerde ise ilgili işlemleri yönetebilirsiniz.

Ders Sayfasını Düzenleme
Ders sayfasında düzenleme yapabilmek için “Düzenleme modu”nun açık olması gerekmektedir.
Düzenleme modunu açtıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsüne benzer bir ders sayfası ile
karşılaşırsınız.

Konu başlıklarının yer aldığı “bölüm”leri, ilgili bölümün sağ tarafında bulunan üç nokta simgesi
ile düzenleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz ders etkinlikleri ile ilgili düzenlemeleri, yine ilgili etkinliğin sağ tarafında bulunan
üç nokta simgesi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm ders etkinlikleri “yeni bir etkinlik veya kaynak ekle” seçeneği ile ders sayfasına
eklenebilmektedir. Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza bir pencere açılır. Bu pencerede yer alan
liste içinden kullanmak istediğiniz etkinlik ya da kaynağı seçip tıkladıktan sonra, seçtiğiniz
etkinliğin ya da kaynağın ayarlarını yaparak ilgili aktiviteleri ders sayfanıza ekleyebiliriz.

Etkinliklerin listesi:

Kaynakların listesi:

DERSE ETKİNLİK / KAYNAK EKLEME
Ders Materyallerinin Paylaşımı
Kaynak Ekleme:
“Yeni bir etkinlik veya kaynak ekle” menüsünden “Kaynak” seçeneğini seçip, çeşitli uzantılara
(örn: pdf, ppt, doc gibi) sahip dosyalarınızı ekleyerek ders materyallerinizi paylaşabilirsiniz.
“Kaynak” seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza gelen ayarlar penceresinde, temel olarak
“Genel” başlığı altındaki alanları doldurmanız yeterlidir. Ancak ihtiyaçlarınız doğrultusunda diğer
başlıkları kullanarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. İlgili ayarları yaptıktan sonra sayfanın
altında yer alan “kaydet ve derse dön” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

“Yeni bir etkinlik veya kaynak ekle” menüsünden seçeceğiniz her aktivitenin yapısı gereği
kendine özel ayar başlıkları bulunmaktadır. Örneğin; “Kaynak” seçeneğinde “zamanlama”, “not”
gibi ayar başlıkları bulunmazken, “Sınav” seçeneğinde bulunmaktadır. Ya da farklı seçeneklerde
bulunan “görünüm” başlığının ayarları ilgili etkinlik ya da kaynağa göre değişebilmektedir.
Bunun yanı sıra, tüm aktiviteler için ortak olan ayar başlıkları da vardır. Bunlar;
 Genel eklenti ayarları,
 Erişilebilirliği sınırla,
 Etkinlik tamamlama,
 Etiketler,
 Yetkinlikler ve
 Send content change notification seçeneğidir.

Bu başlıklar, detaylı ayarlar sunmakla birlikte, eklediğiniz etkinlik ya da kaynakları farklı
özelliklere göre biçimlendirmenize yardımcı olurlar. İhtiyaçlarınız doğrultusunda bu ayarları
kullanarak tercihlerinizi özelleştirebilirsiniz.
Örneğin; “Send content change notification” seçeneğini işaretlediğinizde, ilgili etkinlik ya da
kaynakta yapmış olduğunuz değişiklikleri (örn: sınav saati değişikliği gibi) katılımcılara bildirim
olarak gönderir.

Farklı bir örnek vermek gerekirse, “Erişilebilirliği sınırla” başlığı altındaki seçenekleri kullanarak,
ilgili etkinlik ya da kaynak için kısıtlama(lar) ekleyebilirsiniz.

Benzer şekilde “Etkinlik tamamlama” bağlığı altındaki seçenekleri kullanarak ilgili etkinlik ya da
kaynağın tamamlanma durumu için kontroller ekleyebilirsiniz. Örneğin; aşağıdaki ekran
görüntüsünde gösterildiği gibi, öğrencilerin etkinliği tamamlandı olarak işaretlemesine izin
verirseniz, eklediğiniz etkinliklerin yanında “Mark as done” şeklinde bir buton görünür.
Öğrenciler
isterlerse,
aktiviteleri
tamamladıklarında
bu
butona
tıklayarak,
yaptıkları/tamamladıkları etkinlikleri bireysel olarak izleyebilir, ders içerisindeki durumlarını
takip edebilirler.

Link paylaşma:
“Yeni bir etkinlik veya kaynak ekle” menüsünden “URL” seçeneğini seçerek, ders
materyallerinizle ilişkili linkler ekleyebilirsiniz. Örneğin; dosya boyutu büyük olan bir videoyu
“kaynak” olarak sisteme yüklemek yerine videonun linkini paylaşabilirsiniz.
“URL” seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza gelen ayarlar penceresinde, temel olarak “Genel”
başlığı altındaki alanları doldurmanız yeterlidir. Ancak ihtiyaçlarınız doğrultusunda diğer
başlıkları kullanılarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. İlgili ayarları yaptıktan sonra sayfanın
altında yer alan “kaydet ve derse dön” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Sınav Oluşturma
Sınav Ekleme:
“Yeni bir etkinlik veya kaynak ekle” menüsünden “Sınav” seçeneğini seçip, çeşitli soru türlerini
kullanarak sınavlarınızı hazırlayabilirsiniz.
Öncelikle, “Sınav” seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekranda, sınavla ilgili ön ayarları
yapmanız gerekmektedir. Burada temel olarak, “Genel”, “Zamanlama”, “Not”, “Düzen” ve
“Seçenekleri incele” başlıkları altındaki ayarların yapılması önemlidir. İhtiyaçlarınız
doğrultusunda diğer başlıkları da kullanarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

“Sınavı başlat” seçeneğinde ayarlayacağınız tarih ve saat bilgisi, sınavın ne zaman erişime
açılacağını göstermektedir. Bu tarih ve saat gelmeden, öğrenciler sınava erişemez ya da soruları
göremezler. “Sınavı bitir” seçeneğinde ayarlayacağınız tarih ve saat bilgisi ise, sınavın ne zaman
erişime kapanacağını göstermektedir. Bu tarih ve saat geldiğinde, artık öğrenciler sınava
giremezler.
Burada belirlenen başlatma ve bitirme saatleri arasındaki süre, sınav süresi değildir. Sınav süresi,
zaman sınırı alanından belirlenmektedir. Ancak zaman sınırının, sınavın başlatma ve bitirme saati
arasındaki süre kadar ayarlanması, öğrencilerin sisteme giriş zamanları, sistemsel saat farklılıkları
gibi durumlar söz konusu olduğunda, öğrenciler açısından mağduriyet oluşturabilmektedir. Bu
nedenle, sınavın başlatma ve bitirme saati arasındaki sürenin, belirlenen zaman sınırından en az
5‐10 dk fazla olacak şekilde ayarlanması önemlidir. Örneğin; saat 13.00’de başlaması planlanan
ve sınav süresi 30 dk olarak belirlenen bir sınav için bitirme saati 13.40 olarak ayarlandığında
olası mağduriyetlerin yaşanması indirgenecektir.
Bunun dışında, sınava erişim süresini, ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha uzun bir zaman aralığı
olarak da belirleyebilirsiniz. Örneğin; sınav başlama: 8 Eylül 2020 10.00, sınav bitirme: 11 Eylül
2020 17.00 gibi.
Yine bu başlık altında yer alan ve ön tanımlı olarak gelen “Süre dolduğunda: Açık uygulamalar
otomatik olarak gönderildi.” seçeneğinin bu şekilde ayarlanmış olması ve değiştirilmemesi
önemlidir. Bu ayar, sınav süresi bittiğinde “sınavı gönder ve bitir” butonuna tıklanmamışsa, sınav
uygulamasını otomatik olarak kaydetme işlevi görmektedir.

Bu başlık altında yer alan, “gezinti yöntemi” seçeneği “ardışık” olarak seçilmişse, sınav
yönergesinde bu durumun belirtilmesi faydalı olacaktır. Çünkü, öğrenciler, sınavla ilgili hangi ön
ayarları yaptığınızı bilmediğinden, önceki sayfa/sayfalara dönüş yapamamaları mağduriyet
oluşturabilir.

İlgili ayarları yaptıktan sonra sayfanın altında yer alan “kaydet ve derse dön” butonuna tıklayarak
işleminizi tamamlayabilirsiniz. Eklediğiniz sınav, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi ders
sayfanızda görünecektir.

Eklediğiniz sınava tıkladığınızda ise aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi ön ayarlarını yaptığınız
sınavınıza ilişkin özet bilgilerle karşılaşırsınız.

Soru Ekleme:
Sınavı ekledikten sonra, ilgili sınava soru eklemek için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği
gibi, “soru ekle” butonunu ya da “sorular” menüsünü kullanabilirsiniz.

Sınava soru eklemek için üç farklı seçenek sunulmaktadır. Bunlar;




Yeni bir soru: Bu seçeneği seçtiğinizde, öncelikle soru tipini seçeceğiniz bir pencere ile
karşılaşırsınız. Soru tipini seçtikten sonra soru ekleyeceğiniz sayfa açılır. Burada ilgili
alanları doldurup, “değişiklikleri kaydet” butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu seçenek ile,
sorunuzu hem sınava eklemiş olursunuz hem de soru bankasına kaydetmiş olursunuz.
Soru bankasından: Bu seçeneği seçtiğinizde, soru bankasına ait bir pencere ile
karşılaşırsınız. Burada, daha önce soru bankasına eklemiş olduğunuz bir kategori
altındaki sorulardan hepsini ya da bazılarını seçerek ilgili sınava ekleyebilirsiniz. Bu
seçenek ile tek bir kategoriden soru çekebileceğiniz gibi, soru bankanızdaki farklı
kategorilerden de soru çekerek sınavınızı oluşturabilirsiniz.
Rastgele bir soru: Bu seçeneği seçtiğinizde, yine soru bankasına ait bir pencere ile
karşılaşırsınız. Burada, daha önce soru bankasına eklemiş olduğunuz bir kategori
altındaki sorulardan, rastgele soru sayısı belirleyerek sınava ekleyebilirsiniz. Bu seçenek
ile tek bir kategoriden soru çekebileceğiniz gibi, soru bankanızdaki farklı kategorilerden
de soru çekerek sınavınızı oluşturabilirsiniz. Böylece, her öğrencinin karşısına, ilgili
kategoriden/kategorilerden farklı sorular gelecektir. Başka bir ifadeyle, soru bankanızın
zenginliğine bağlı olarak, her öğrenci için ayrı bir sınav oluşturmuş gibi olacaksınız.
Ancak, burada soruların kapsam geçerliliklerinin, zorluk derecelerinin vb. iyi
yapılandırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde, öğrenciler arasında eşit bir
değerlendirme söz konusu olmayacağından sınavın geçerlik ve güvenirliği ile ilgili
sorunlar ortaya çıkacaktır.

Yeni bir soru seçeneği ile soru ekleme;

Seçtiğiniz soru tipine bağlı olarak, soru ekleme ekranındaki alanların bazıları farklılık
gösterecektir. Aşağıda, çoktan seçmeli soru tipine ilişkin bir örnek sunulmuştur.

Soru bankasından seçeneği ile soru ekleme;

Rastgele bir soru seçeneği ile soru ekleme;

Sınav Sonuçlarını Görüntüleme:
Sınavı uygulaması bittikten sonra, ilgili sınavın sonuçlarını aşağıdaki ekran görüntüsünde
gösterildiği gibi, “uygulamalar” seçeneğine tıklayarak ya da “sonuçlar” menüsünden
ulaşabilirsiniz.

Turnitin Ödev 2

Moodie üzerinden Turnitin’i kullanmak için sisteme giriş yapıp, ders sayfasından
"Düzenlemeyi aç" butonun aktif ettikten sonra ilgili bölümden "Yeni bir etkinlik
ya da kaynak ekle" ile "Turnitin Ödevi 2" ekletisi seçilerek eklenir.

Açılan sayfa aşağıdaki resimdeki gibi görünecektir. Daha sonra “Turnitin Ödev Adı” ve “Özet” kısımlarını gerekli şekilde doldurunuz. Özetin altındaki kutucuğu
işaretlerseniz ödevinizin özeti, yani açıklaması, dersin sayfasında ödev bağlantısının altında gösterilecektir.

Aşağıda yer alan seçeneklerden gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Gönderi türü menüsünde üç seçenek yer alır. Bunlardan biri “Dosya Yükleme” seçeneğidir,
bu seçenek ile öğrencilerin ödevlerini sadece dosya olarak yüklemelerini sağlanabilir. Diğer seçenek ise Metin Gönderisi seçeneğidir, bu seçenekle öğrencilerin
ödevlerini sitede yer alacak olan metin kutusuna yazmalarını isteyebilirsiniz. Son seçenek ise Herhangi Bir Gönderi Türü seçeneğidir, bu seçeneği kullanarak iki
yöntemi aynı anda kullanabilirsiniz.

Parça Sayısı menüsünden eğer varsa ödeviniz için birden fazla parça yapabilirsiniz. Örneğin, ödevinizin iki farklı parçası varsa ve bu iki farklı parça için farklı isim
ve tarih belirlemek istiyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz. “Maksimum dosya boyutu” 100MB olarak ayarlanmış gelecektir, dilerseniz bunu azaltabilirsiniz. “Tüm
dosya türlerinin gönderime izin verilsin mi?" seçeneğini “Evet” olarak seçerseniz, öğrenciler varsayılan docx, pdf vb. dosya türleri dışında dosyalar yükleyebilirler.
“Orijinallik Raporunu Öğrencilere Göster" seçeneğini de buradaki menüden "Evet" veya "Hayır" olarak ayarlayabilirsiniz. “Notları/Puanları Otomatik Olarak
Yenile" seçeneğini “Evet” olarak ayarlarsanız, notlar sisteme Turnitin'den otomatik olarak belli aralıklarla çekilecektir. "Hayır" olarak ayarlarsanız, ödevin
sayfasında yer alan "Güncelle" butonuna tıklayarak manuel olarak verileri Turniten’den çekebilirsiniz. Yukarıdaki resmin en altında yer alan kutucuğu
işaretleyerek bu yaptığınız ayarların ileride oluşturacağınız ödev için varsayılan ayar olarak kalmasını seçebilirsiniz.

Daha sonra yukarıdaki resimde gösterildiği gibi “Not” bölümünden ödevinizin notunu ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki “Tür” kısmından “Puan" seçip, altındaki
kutuya ödevden alınabilecek en yüksek notu yazabilirsiniz. Standart olarak Enyüksek not 100 yazmaktadır. Örneğin, ödevinizin notu 50 ise kutuya 50
yazmalısınız. Eğer Moodle sisteminde not kategorisi oluşturduysanız, burada yer alan “Not kategorisi" seçeneğinden dilediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Bu bir
ödev olduğu için, biz daha önceden oluşturduğumuz “Ödev” kategorisini seçiyoruz.
Öğrencilerin ödevlerinin yanında geçti, geçemedi gibi notlar yer almasını istiyorsanız, en altta yer alan "Geçme notu” kısmına örneğin 40 yazabilir, 40 veya
üzerinde not alan öğrencilerin bu ödevi başarılı olarak tamamladıklarını belirtebilirsiniz.
Daha sonra aşağıdaki resimdeki gibi “Ödev Parçası” bölümünden ödevlerinizin parçaları için farklı isimler verebilir, tarihler oluşturabilirsiniz. Bizim ödevimizin
için yukarıdaki ayarlardan “1” parça seçeneğini seçtiğimiz için burada bir parça için ayarlar gösterilmektedir. “Ad” kısmına ödevinizin adını, varsa ödevin parçasını
adını yazabilirsiniz. “Başlangıç Tarihi” ödevinizin başlangıç tarihini, “Teslim Tarihi” ise ödevinizin son gönderim tarihi yazabilirsiniz. “Posta Tarihi” ödevinizin
puanlarının açıklanacağı tarihidir, ona göre ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarları yaptıktan sonra aşağıdaki resimdeki gibi “Orijinallik Raporu Seçenekleri”ni ayarlayabiliriz. “Teslim tarihinden sonra gönderim yapılmasına izin ver”
seçeneğini “Evet” olarak seçerseniz, öğrenciler teslim tarihinden sonra gönderim yapabilirler fakat gönderileri “Geç” notuyla iletilecektir. “Rapor Oluşturma
Hızı”nın 3 seçeneği vardır. Bunlardan ilki “Raporları hemen oluştur (öğrenciler yeniden gönderemez)” seçeneğidir, bununla öğrencilerin orijinallik raporları ödevi
yükledikten kısa bir süre sonra oluşturulur, ama öğrenciler bir kere gönderdikten sonra bir daha gönderim/düzenleme yapamazlar. İkinci seçenek ise “Raporları
hemen oluştur (öğrenciler, teslim tarihine kadar yeniden gönderebilirler): 3 yeniden gönderim sonrasında raporlar 24 saat sonra oluşturulur” şeklindedir ve bu
seçenekle öğrencilerin orijinallik raporları ödevi yükledikten kısa bir süre sonra oluşturulur ve tekrar gönderim/düzenleme yapabilirler. 3 kez yeniden
gönderimden yaptıktan sonraki gönderilerin raporları 24 saat sonra oluşturulacaktır. Son seçenek ise “Raporları teslim tarihinde oluştur (öğrenciler teslim
tarihine kadar yeniden gönderebilirler)” şeklindedir ve bu seçenekle öğrencilerin orijinallik raporları teslim tarihinden sonra oluşturulacaktır.
Ancak teslim tarihine kadar yeniden gönderim/düzenleme yapabilirler.
Daha sonra aşağıdaki “Öğrenci Ödevlerini Depola” kısmından ödevlerin orijinallik raporları oluşturulduktan sonra havuza eklenip eklenmemesini seçebilirsiniz.
Burada “Standart Havuz”u seçerseniz eğer, yüklenen ödevler, sistem havuzuna eklenecek ve orijinallik raporu oluşturulurken bu ödevler de dikkate alınacaktır.

Buradaki ayarlamaları da yaptıktan sonra sayfanı en altında yer alan “Kaydet ve derse dön” butonuna tıklayarak ödevi eklemiş oluruz. Tıkladıktan sonra dersin
sayfası gelecektir ve aşağıdaki resimdeki gibi görünecektir. Daha önceden “Ders sayfasında açıklama göster” kutucuğunu işaretlediğimiz için, “Ödev 1”
bağlantısının altında ödev için yazdığımız açıklama görünmektedir.

Ödevinize tıklarsanız, aşağıdaki resimdeki gibi bir sayfa gelecektir. Burada üst tarafta ödevimizin parçaları gösterilmektedir, bizim ödevimizin bir parçası olduğu
için yukarıdaki sekmede sadece “Bölüm 1” kısmı yer almaktadır. Yine üst tarafta ödevin adı, ödevle ilgili tarihler ve açıklama gösterilmektedir. 1 ile gösterilen
butona tıklayarak Turnitin de yer alan verileri manuel olarak güncelleyebiliriz ve Moodle sistemine çekebiliriz. 2 ile gösterilen numaralar, öğrencinin yüklediği
ödevin numarası, yani ID’sidir. 3 ile gösterilen yerde öğrencinin yüklemiş olduğu ödevin benzerlik yüzdesi gösterilmektedir. Bu kısma tıklayarak öğrencinin
yüklediği ödevi Turnitin eklentisinin Feedback Studio’da açabilirsiniz. 4 ile gösterilen butona tıklayarak öğrencinin yüklemiş olduğu ödevi bilgisayarınıza
indirebilirsiniz. 5 ile gösterilen butonla bir değişiklik varsa onun gösterilmesi için yenileme yapabilirsiniz. 6 ile gösterilen buton ise yüklenen ödevin silinmesini
sağlar.

Eğer ödevinizle ilgili bir ayarı düzeltmek isterseniz, aşağıdaki resimdeki gösterildiğini gibi ekranın sağ üstündeki ayar simgesine tıklayarak açılan
menüden “Ayarları düzenle” tıklayabilir ve ilk baştaki yaptığımız ayarlar sayfasına dönebilirsiniz.
Bir diğer yöntem ise dersin sayfasındayken sağ üstteki “Düzenlemeyi aç” butonuna tıkladıktan sonra ödevimizin yanında yer alan “Düzenle” butonuna
tıkladıktan sonra “Ayarları düzenle” tıklayabilirsiniz.

Eğitimciye Ek Ders Oluşturma Yetkisi Vermek için;
Eğitimci tarafından açılacak derslerin sistemde karışıklığa neden olmaması için, eğitimcilerin belirli bir kategorinin içerisinde “Ders oluşturucu” rolüne atanmaları
gerekir.
Sistem yönetimi/Dersler/Dersleri ve Kategorileri Yönet/ “Eğitimcinin Açtığı Dersler” kategorisi/Düzenle/Daha Fazla/İzinler‐Rolleri Ata/Ders Oluşturucu adımları
izlenerek kullanıcılara ders oluşturma yetkisi verilebilir.

Eğitimcinin Ek Ders Oluşturabilmesi için;
Derslerim sayfasından aşağıdaki resimde görüldüğü gibi üç nokta tıklandığında gelen “Yeni ders” butonuna tıklanarak açılan sayfada Dersin adı ve kısa adı yazılarak
sadece belirlenen kategorinin içerisine dersler oluşturulabilir.

Ders Birleştirme
Ders meta bağlantısı, bir derse kayıtlı tüm kullanıcıların bir veya daha fazla derse kaydolmasını mümkün kılar.
Bir Dersin Kullanıcılar/Kayıt yöntemleri adımları izlenerek, Kayıt yöntemlerinin altındaki açılır menü tıklanır ve 'Ders meta bağlantısı’ seçilir.

Bir sonraki ekranda, dersinizi bulmak için bir arama terimi yazınız veya açılır kutudan kayıt getirmek istediğiniz dersi veya dersleri seçiniz. Her bağlantılı ders için,
kullanıcılar yeni derste mevcut bir gruba eklenebilir veya onlar için yeni bir grup oluşturulabilir. (Bağlantılı derslerdeki gruplar, yeni derslerdeki gruplarla senkronize
edilmez. Bağlantı yapıldığında tüm kullanıcılar bir gruba eklenecektir.) Ardından “Yöntem Ekle” butonuna tıklanarak ders birleştirme işlemi tamamlanır.

Kaynak (alt) dersteki kullanıcılar şimdi mevcut derse kaydolmuş durumda.

Ders Birleştirme yapıldıktan sonra; ileride karışıklığa neden olmaması için Kullanılacak dersin adı değiştirilmeli ve Kullanılmayacak ders öğrencilerden gizlenmelidir.

