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ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle’da Ödev Gönderme 
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MOODLE’DA ÖDEV GÖRÜNTÜLEME  

Moodle’da bir ders sayfasına giriş yapıldığında eğitmen tarafından düzenlenmiş olan 

ödevler  simgesi ile görüntülenir. Örneğin Şekil 1’de Hafta 2 altına “Hafta 2 Ödev 

1” isimli bir ödev eklenmiştir. Ödeve erişmek için ödev ismi üzerine tıklanır. 

 

Şekil 1 Ders sayfasında ödev görüntüleme 

 

MOODLE’DA EĞİTMEN TARAFINDAN PAYLAŞILAN ÖDEV DOKÜMAN INI İNDİRME 

Ödev ismine tıkladıktan sonra Şekil 2’de gösterilen Hafta 2 Ödev 1 başlıklı ödev 

sayfası açılır. Ödev sayfasında eğitmen tarafından yazılan ödev açıklaması, ödev için 

kullanılacak eğitmen tarafından sisteme yüklenen ödev dokümanı (Bkz. Şekil 2) ve 

ödev gönderim durumu (Bkz. Şekil 3) görüntülenir. İlgili ödeve eğitmen tarafından 

“Ödev 1 Soruları.pdf” isimli bir doküman eklenmiştir. Bu dokümanı indirmek için ilgili 

doküman ismi üzerine tıklanır. 
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Şekil 2 Eğitmen tarafından eklenen ödev dokümanını indirme 

Gönderim durumu sayfasında sırasıyla ilgili ödevin gönderim durumu, puan durumu, 

son teslim tarihi, kalan süre, son düzenleme, gönderim yorumları açıklamaları 

görüntülenir (Bkz. Şekil 3). Şekildeki örnekte ilgili ödevin son yükleme tarihi 25 Ekim 

2021, Pazartesi, 00.00 olarak ayarlanmıştır. 

  

Şekil 3 Ödev gönderim ayarlarını görüntüleme 
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MOODLE’DA HAZIRLADIĞINIZ ÖDEV DOKÜMANINI S İSTEME YÜKLEME 

Eğitmen tarafından ödeve bir dosya hazırlayıp sisteme yüklenilmesi istendiği durumda 

Şekil 4’te gösterilen Dosyalar bölümüne eklemek istediğiniz dosyayı sürükleyip 

bırakarak ya da   görseline tıklayarak hazırladığınız dokümanı 

bilgisayarınızdan seçerek ekleyebilirsiniz. İlgili doküman eklendikten sonra 

 butonuna tıklamanız gerekecektir. 

 

Şekil 4 Ödev dokümanınızı sisteme yükleme 

Değişikleri kaydet butonuna tıkladıktan sonra eklediğiniz doküman Şekil 5’tekine 

benzer şekilde yüklenecektir. Şekil 5 ‘te Ödev 1 Soruları.pdf soyası öğrenci tarafından 
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seçilmiş fakat henüz ödeve yüklenmemiştir. İlgili dosyayı yüklemek için 

 butonuna tıklamak gerekmektedir. 

 

 

Şekil 5 Bilgisayarınızdan ödev dokümanını seçme 

Dosya ödeve yüklendikten sonra ödeve eklenmiş olan doküman Şekil 6’daki Dosya 

Gönderimleri bölümünde görüntülenecektir. Fakat, ödev henüz gönderilmemiş 

olacaktır.  
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MOODLE’DA ÖDEV GÖNDERME 

Ödevi göndermeye başlamak için Şekil 6’da yer alan  butonuna 

tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 6 Ödeve eklenmiş olan ödevi görüntüleme ve ödevi gönderme 

Ödevi Gönder butununa tıkladıktan sonra Şekil 7’deki sayfa açılacaktır. Bu sayfa 

eğitmen tarafından ödev için onay istendiğinden dolayı açılmaktadır. Bazı ödevler 

onay gerektirmeden de otomatik olarak sisteme yüklenebilmektedir. Bu örneki ödev 

ayarlarında öğrenciden  gönderisini onaylaması istendiğinden dolayı   

butonuna tıklandıktan sonra ödev gönderimi tamamanmış olacaktır. 
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Şekil 7 Ödevi onaylama 

Ödev gönderimi onayladıktan sonra Şekil 8’deki Gönderim Durumu 

 olarak görüntülecektir. 

 

Şekil 8 Ödev gönderim durumunu görüntüleme 


