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MOODLE’A GİRİŞ YAPMA 

Galatasaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine giriş yapabilmek için 

bilgisayarınızda kurulu olan herhangi bir İnternet tarayıcısının arama kutucuğuna (Ör. 

Chrome, Internet Explorer, Safari vb.) moodle.gsu.edu.tr (1) yazıp klavyenizden 

tuşuna basmanız gerekmektedir. Böylece aşağıda yer alan Şekil 1’deki 

Moodle’a Giriş Sayfası görüntülenecektir. 

Moodle’a Giriş Sayfasının sağ tarafında (2) yer alan “Oturum Aç” etiketi altında yer 

alan metin kutularına sırasıyla kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra 

 butonuna tıklamanız gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifreniz, 

Galatasaray Üniversitesi tarafından size sağlanan kullanıcı adınız ve şifrenizdir. 

Moodle’a giriş yapabilmek için harici bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmamaktadır. 

Kullanıcı adınız, Galatasaray Üniversitesi e-posta adresinizin @ işaretinden önce 

gelen bölümüdür. Örneğin, 15477361@ogr.gsu.edu.tr e-posta adresine sahip olan bir 

kullanıcının Moodle’a giriş yaparken kullanacağı kullanıcı adı, 15477361 olacaktır. 

 

 

Şekil 1 Moodle’a Giriş Sayfası 

 

1 
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MOODLE’DA DERS GÖRÜNTÜLEME 

Moodle’a giriş yaptıktan sonra aşağıdaki sayfa (Bkz. Şekil 2) görüntülenecektir. (1) ile 

gösterilen “Derslerim” menü seçeneği ve “Derslere genel bakış” başlığı altından 

hesabınıza tanımlanmış olan dersler listelenecektir. Ders isimlerine tıklayarak ilgili 

ders sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Sıklıkla düzenleme yaptığınız son dersleriniz (2) 

ile gösterilen “Erişilen son dersler” başlığı altında görüntülenecektir. 

 

Şekil 2 Kontrol Paneli Sayfası 

  

1 

1 

2 
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MOODLE’DA DERS MATERYALLERİNİ GÖRÜNTÜLEME  

Moodle’da bir ders sayfasına giriş yapıldığında (1) ile işaretlenen ders adı (Ör. 

Moodle’a Giriş UZEM101) görüntülenecektir. Ders sayfasının Genel (2) bölümünde 

genellikle duyurular yayımlanır. Sonraki bölümlerde dersin akışına göre ders haftaları 

ya da ders bölümleri yer alır. Örneğin, Şekil 3’de (3) ile gösterilen bölümde “HAFTA 1: 

Moodle’a Giriş” isimli bir hafta oluşturulmuştur. Bu haftaya .pdf uzantılı “Ana Okuma 

Dosyası” isimli bir ders kaynağı (4) ve Ek Kaynaklar isimli bir klasör (5) altına 3 adet 

(Kitap 1.pdf, Kitap 2.pdf, Kitap 3. pdf) kaynak eklenmiştir.  

 

Şekil 3 Moodle’da Ders Sayfası Görünümü 
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MOODLE’DA DERS MATERYALLERİNİ İNDİRME  

Bir derse eklenen ders materyallerini bilgisayarınıza indirebilmek için ilgili doküman 

üzerine imleci getirip bir tıklamanız gerekmektedir (Bkz. Şekil 4).  

 

Şekil 4 Ders Kaynakları 

İlgili doküman tıklanınca eğitmenin yaptığı ayarlara bağlı olarak otomatik bir şekilde 

bilgisayarınıza inebilir ya da Şekil 5’teki gibi tarayıcı ekranında açılabilir. (1) ile 

gösterilen ikona tıklayarak ilgili dokümanı bilgisayarınızda istediğiniz yere 

kaydedebilirsiniz. 

 

Şekil 5 Ders Kaynağı İndirme 

 

Ders sayfasına klasör olarak eklenen ders kaynaklarını tek tek bilgisayarınıza 

indirebileceğiniz gibi toplu olarak da diğer bir deyişle klasör olarak da bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz. Şekil 6’da gösterilen  butonuna tıklayarak üç dokümanı 

1 
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tek seferde sıkıştırılmış dosya formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Zip uzantılı 

olarak bilgisayarınıza inen klasörü uygun bir programla açabilirsiniz. 

 

Şekil 6 Klasör İndirme 

 

MOODLE’DA ÖDEV GÖRÜNTÜLEME  

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

ödevler  simgesi ile görüntülenir. Örneğin Şekil 7’de Hafta 2 altına “Hafta 2 Ödev 

1” isimli bir ödev eklenmiştir. Ödeve erişmek için ödev ismi üzerine tıklanır. 
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Şekil 7 Ders sayfasında ödev görüntüleme 

 

MOODLE’DA EĞİTMEN TARAFINDAN PAYLAŞILAN ÖDEV DOKÜMANINI 

İNDİRME 

Ödev ismine tıkladıktan sonra Şekil 8’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 8) ve 

ödev gönderim durumu (Bkz. Şekil 9) 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 8 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 9). Şekildeki örnekte ilgili ödevin son yükleme tarihi 25 Ekim 

2021, Pazartesi, 00.00 olarak ayarlanmıştır. 

  
Şekil 9 Ödev gönderim ayarlarını görüntüleme 
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MOODLE’DA HAZIRLADIĞINIZ ÖDEV DOKÜMANINI SİSTEME YÜKLEME  

Eğitmen tarafından ödeve bir dosya hazırlayıp sisteme yüklenilmesi istendiği durumda 

Şekil 10’da 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 10 Ödev dokümanınızı sisteme yükleme 

Değişikleri kaydet butonuna tıkladıktan sonra eklediğiniz doküman Şekil 5’tekine 

benzer şekilde yüklenecektir. Şekil 11’de Ödev 1 Soruları.pdf soyası öğrenci 
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tarafından seçilmiş fakat henüz ödeve yüklenmemiştir. İlgili dosyayı yüklemek için 

 butonuna tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 11 Bilgisayarınızdan ödev dokümanını seçme 

Dosya ödeve yüklendikten sonra ödeve eklenmiş olan doküman Şekil 12’deki Dosya 

Gönderimleri bölümünde görüntülenecektir. Fakat, ödev henüz gönderilmemiş 

olacaktır.  

 

 

 

 

 

 



12 | S a y f a  

 

MOODLE’DA ÖDEV GÖNDERME  

Ödevi göndermeye başlamak için Şekil 12’de yer alan  butonuna 

tıklamak gerekmektedir. 

 

Şekil 12 Ödeve eklenmiş olan ödevi görüntüleme ve ödevi gönderme 

Ödevi Gönder butununa tıkladıktan sonra Şekil 13’teki 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 13 Ödevi onaylama 

Ödev gönderimi onayladıktan sonra Şekil 14’teki Gönderim Durumu 

 olarak görüntülecektir. 

 

Şekil 14 Ödev gönderim durumunu görüntüleme 
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MOODLE ’DA TURNITIN ÖDEVİNİ GÖRÜNTÜLEME  

Moodle’da intihal tespiti yapılan ödevler Turnitin ödevi olarak tanımlanır. Bir ödevin 

Turnitin ödevi olduğunu ödevin isminden önce gelen  simgesinden anlayabiliriz. 

Şekil 15’teki HAFTA 2 altına, “Hafta 2 Ödev 2” ve “Hafta 2 Ödev 3” isimli iki adet 

Turnitin ödevi eklenmiştir. Ödevleri görüntülemek için ilgili ödev isimlerine tıklamak 

gerekmektedir.

 

Şekil 15 Turnitin Ödevlerini Görüntüleme 

Ödev ismine tıklayınca Şekil 16’daki ilgili ödev sayfası açılacaktır. Bu sayfada, ödev 

başlıkları, ödev başlangıç tarihi, ödev teslim tarihleri gibi bilgiler görüntülenmektedir. 

Ayrıca ödevin kaç bölümden oluştuğu da görüntülenmektedir.  Örneğin, Şekil 16’daki 

ödev  şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm için ayrı ödev 

yüklemesi gerektirmektedir. Bölüm 1’ ödev yüklemek için ilk olarak   

bölümüne tıklamak gerekmektedir.  
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Şekil 16 Ödev bilgilerini görüntüleme 

MOODLE ’DA TURNITIN ÖDEVİNİ SİSTEME YÜKLEME  

Ödevi gönder bölümüne tıkladıktan sonra Şekil 17’deki Ödevi Gönder sayfası 

açılacaktır. Ödev dokümanını Şekil 17’deki Dosyalar bölümüne sürükleyip bırakarak 

ya da bilgisayarınızdan seçerek yükleyebilirsiniz. Ödev dokümanın yükledikten sonra 

ilgili uyarı açıklamasını işaretleyip  butonuna tıklayarak ödev dokümanını 

yükleyebilirsiniz. 

 

Şekil 17 Ödev dokümanı yükleme 
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Ödev yüklendikten sonra gönderinizin Turnitin’e başarıyla yüklendiğini gösteren Şekil 

18’deki dijital makbuz sayfası görüntülenecektir. 

 

Şekil 18 Turnitin Dijital Makbuz 

Ödevi yükledikten sonra yüklediğiniz ödev ve dijital makbuz Gönderilerim sayfasında 

görüntülenecektir. Şekil 19’da Gönderi Başlığı altında yüklemiş olduğunuz doküman 

adını, doküman adının solunda dijital makbuzu görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 19 Yüklenen ödevi kontrol etme 

Turnitin ödevinde amaç klasik ödevden farklı olarak ödevin benzerlik oranını tespit 

etmektir. Benzerlik oranının öğrencilerle paylaşılma ayarı aktif olduğu durumda Şekil 

20’deki Benzerlik başlığı altından ödevinizin benzerlik oranını görüntüleyebilirsiniz. 
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Örneğin, Şekil 20’de yüklenen ödevin, tamamen başka bir kaynaktan alıntı yapılarak 

oluşturulduğu görülmektedir. 

 

Şekil 20 Ödev Benzerlik Oranını Görüntüleme 

MOODLE'DAN MİCROSOFT  TEAMS TOPLANTISINA ERİŞİM 

Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilen senkron çevrim içi dersleriniz diğer bir 

deyişle canlı dersleriniz Moodle üzerinden sizinle paylaşılabilir. Böyle bir durumda ilgili 

ders sayfasında canlı derse ilişkin bir etkinlik başlığı eklenmiş olacaktır. Örneğin, Şekil 

21’de Canlı Dersler isimli ders bölümü altına Canlı Ders 1 isimle bir etkinlik eklenmiştir. 

Bu isimlendirmeler derslerinizde eğitmen tarafından yapılacak 

ayarlara/isimlendirmelere göre farklılık gösterecektir. 
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Şekil 21 Canlı derse erişim 

Canlı Ders 1 isimli etkinliğe tıklayınca eğitmen tarafından düzenlenen Şekil 22’deki 

sayfa açılacaktır. Bu sayfada eğitmen tarafından canlı derse ilişkin açıklamalar ve 

canlı ders bağlantısı yer alacaktır. Canlı ders bağlantısına tıklayarak ilgili Microsoft 

Teams oturuma erişebilirsiniz. 

 

Şekil 22 Canlı ders bağlantısını görüntüleme 

Paylaşılan bağlantıya tıklandığında internet tarayıcınızda Şekil 23’teki uyarı ekranı 

görüntülenecektir.  butonuna tıklayarak bilgisayarınızda kurulu olan 
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Microsoft Teams uygulaması üzerinden toplantıya erişebilirsiniz. Uygulama 

bilgisayarınızda kurulu değilse butonuna tıklayarak arka ekrandaki 

seçenlerden Microsoft Teams uygulamasını ilk olarak bilgisayarınıza indirip 

sonrasında tekrar toplantıya erişmeyi deneyebilirsiniz. 

 

Şekil 23 Microsoft Teams bağlanma seçenekleri 

İlgili ayarlamaları yaptıktan sonra Şekil 24’teki gibi Microsoft Teams açılacaktır. Ders 

eğitmeni tarafından belirtilen tarih ve saatte toplantı erişilebilir olacaktır. 

 

Şekil 24 Microsoft Teams bağlanma 
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MOODLE ÜZERİNDEN ÇEVRİM İÇİ SINAVLARA GİRME 

Moodle’da çevrim içi bir sınava girebilmek için ilk olarak ilgili ders sayfasındaki sınav 

etkinliği ikonuna tıklanır (Bkz. Şekil 25). 

  

Şekil 25 Sınav etkinliğini görüntüleme 

Sınav etkinliği ikonuna tıklanınca direkt olarak sınav bilgileri sayfası açılacaktır (Bkz. 

Şekil 26). Bu sayfada sınavı kaç defa alabileceğinizi belirten İzin verilen uygulama 

sayısı, sınav başlama ve bitiş tarihleri, sınav süresi yer almaktadır. Sınava başlama 

için butonuna tıklamak gerekmektedir. 
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Şekil 26 Sınav bilgileri  

Sınav uygulama butonuna tıklanınca ilgili sınavın süreli olduğunu belirten ikinci bir 

uyarı sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 27).   butonuna tıklayarak sınava 

başlayabilirsiniz. 

 

Şekil 27 Sınav uygulamasını başlatma sayfası 

 

Sınavı uygulaması başladığında Şekil 28’deki sınav sayfası açılacaktır. Sınav 

sayfasındaki ayarlar her sınavda farklı olabilir. Bu ayaralar eğitmen tarafından her 

sınav için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Her sayfada görüntülenen soru sayısı, önceki 

soruya dönme izni, sınav süresi gibi özellikler ilgili ders eğitmeni tarafından sınava 

özgü olarak ayarlandığı için her sınavda sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumanız 
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gerekmektedir. Örneğin, sınavda önceki soruya dönme ayarı kapalı ise boş 

bıraktığınız sorulara tekrar erişemeyeceğiniz için ilgili soru puanlamaya dahil 

edilmemiş olacaktır. 

Şekil 4’teki örnek sınav, 5 sorudan oluşan 30 dakikalık bir sınav olarak ayarlanmıştır. 

Ekranın sol tarafında soru sayısı ve puanı, orta tarafta sınav sorusu, sağ tarafta ise 

kalan sınav süresi ve soru sayısı bilgileri yer almaktadır.  butonunun aktif 

olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 28 Sınav uygulama sayfası 

Son soruyu cevapladıktan sonra ilgili sayfada yer alacak olan  

butonuna tıkladığınızda sınav uygulaması özet sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 29). Bu 

sayfada dört sorunun cevaplandığını 4. sorunun ise boş bırakıldığı görülmektedir. 

Fakat, bu sınav için önceki soruya dönme ayarı kapalı olduğundan Uygulamaya Dön 

butonuna tıklandığında sadece son soru olan beşinci soruya dönülebilmektedir.  

 



23 | S a y f a  

 

 

Şekil 29 Sınav uygulaması özet sayfası 

Şekil 30’da yer alan  butonuna tıklandığında Şekil 30’daki onaylama 

sayfası açılacaktır. 

 

Şekil 30 Onaylama Sayfası 

Şekil 30’daki  butonuna tıkladığınızda   Şekil 31’deki sınav 

uygulaması özet sayfası açılacaktır. Örnek sınav için sadece 1 uygulamaya diğer bir 

deyişle sınavı sadece 1 kez almaya izin verildiğinden “Başka uygulamaya izin 

verilememiştir” açıklaması karşınıza çıkacaktır. Eğer, eğitmen tarafından birden fazla 
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kez sınav uygulaması alınabilecek şekilde bir ayarlama yapılmış olsaydı, sınavı tekrar 

uygulamanız söz konusu olabileceti. 

 

Şekil 31 Sınav Uygulaması Özeti  

 


