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Sorularla

Hangi Yaş Düzeyine Uygun? Bilgisayarı ve interneti aktif kullanan tüm 
yaş düzeyleri için uygundur.

Ücretsiz mi?

Hangi Cihazlar Aracılığıyla Giriş 
Yapabilirim?

Üyelik Gerektirir mi?

Evet, Ücretsiz.

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerinizden 
tarayıcı ve mobil uygulama aracılığıyla giriş 
yapabilirsiniz.

Tüm kullanıcılar için üyelik gerektirir.



nedir?

ü Edmodo, öğretmen ve öğrenciler için özel olarak hazırlanmış, güvenlik 
ayarı oldukça güçlü olan eğitim için kurgulanmış ücretsiz bir öğrenme 
yönetim sistemidir. 

ü Edmodo’da öğretmenler dersleri için sanal sınıflar oluşturur, 
öğrencilerini oluşturdukları sınıflara davet eder, onlara duyurular yapar, 
ödevler oluşturur ve ders dokümanlarını (video, link, dosya vs.) 
paylaşır.



ile neler yapılabilir?

• Dosya ve klasör paylaşımı yapılabilmektedir. 
• Farklı kullanıcılarla mesajlaşma imkânı vardır. 
• Öğrencilere duyurular yapılabilmektedir. 
• Öğrencilere ödev verilebilir. Son teslim tarihi belirlenebilmektedir. Ödevlerini teslim 

eden öğrencilere not verilebilmektedir. Ödevlerin not ortalaması görülebilmektedir. 
• Öğrencilere Quizler yapılabilmektedir. Cevaplara göre öğrencilerin puanları 

görülebilmektedir. 
• Öğrencilere anketler yapılabilmektedir. Anketler sayesinde demokratik sınıf ortamı 

oluşturulabilmektedir. 
• Küçük gruplar oluşturarak bir sınıfta belirli bir öğrenci grubuna etkinlikler ve görevler 

verilebilmektedir.



‘ya nasıl üye olunur?

ü https://www.edmodo.com adresine giriniz. 

ü Açılan sayfada öğretmen hesabını seçiniz. (Önemli not: Öğrencilerinizin  
öğrenci hesabıyla Edmodo’ya kaydolmalarını sağlayınız.)

ü Seçiminizi yaptıktan sonra isterseniz Office 365 hesabınız ile, isterseniz 
Gmail hesabınızla, ya da E-postanız ve şifreniz ile Edmodo’ya ücretsiz üye 
olabilirsiniz.

https://www.edmodo.com/








nasıl kullanılır?

Sınıf oluşturmak
• Öğretmenler üye olduktan sonra sınıf yönetimi için her şeyden önce sınıflarını 

oluşturup öğrencilerini eklemelidirler. 
• Bir sınıf oluşturmak için ana sayfadayken sayfanın sol tarafındaki sınıflar 

bölümünden Sınıf Oluştur seçeneğine tıklamalıdırlar. 
• Açılan pencerede sınıfın adını, düzeyini (kaçıncı sınıf olduğunu) ve ders 

bilgilerini giriniz. Sınıfları ayırt edebilmek adına her bir sınıf için farklı bir renk 
atayabilirsiniz. Bilgileri girdikten sonra Oluştur butonuna basınız. 

• Sınıfı oluşturduktan sonra öğrencilerinizi sınıfa eklemeniz gerekmektedir.
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Sınıfa öğrenci ekleme
• Öğrencileri sınıfa eklemek için yine sol menüden oluşturduğunuz sınıfın içine 

giriniz. 
• Sınıfın içerisinde iken sayfanın ortasında yer alan Sınıf Kodu butonunu 

göreceksiniz. Ona tıkladığınızda öğrencileri eklemeniz için size bir sınıf kodu 
verecektir. Öğrenciler bu kodu kullanarak sınıfınıza katılabilirler. Ya da mail 
yoluyla öğrencilerinizi sınıfa davet edebilirsiniz. 

• Öğrencilerinizin mail adreslerine üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi’nden 
(OBS) ulaşabilir ve toplu email gönderimi yapabilirsiniz  (Bu konuda yardım için 
Öğrenci İşleri Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz).

• Öğrencilerinizi Edmodo sınıfınıza ekledikten sonra onlarla bazı etkinlikler 
yapmaya başlayabilirsiniz.
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Yapılabilecek etkinlikler
• Sınıf içerisindeyken öğrencilerinize bir duyuru yapabilir, anket gönderebilir, Quiz 

yapabilir ya da ödev verebilirsiniz. 

Sınıf içinde alt gruplar oluşturmak
• Bir sınıf içerisinde alt grup oluşturmak için Sınıfınız seçili iken sol menüden 

sınıfın hemen altından Bir Küçük Grup oluştur seçeneğine tıklayınız. Küçük 
grubunuzun adını yazıp “oluştur” diyebilirsiniz. Küçük gruplar sayesinde bir 
sınıfta belirli öğrenci gruplarına etkinler yapıp görevler tanımlayabilirsiniz.





nasıl kullanılır?

Duyuru Eklemek
• Bir duyuru eklemek için sınıf sayfasındayken duyurunuzu yazabilirsiniz.
• Tercihinize göre yine aynı menüden duyurunuza bir bağlantı, dosya, kütüphane 

veya Google Drive dosyası ekleyerek duyurunuzu öğrencileriniz için 
yayınlayabilirsiniz. 

• Duyuru ayarlarından duyuruyu ileri bir tarihte yayınlanması içinde 
ayarlayabilirsiniz. 

• Duyurunuzu yayınladığınızda öğrencilerinizin e-mailine bildiri gidecektir.







nasıl kullanılır?

Ödev Eklemek
• Öğrencilere bir ödev vermek istiyorsanız Ödev menüsünden Ödev başlığını, 

Son teslim tarihini girip gerekli ayarları(yükleme tarihi geçince yükleme işlemleri 
kapanması ayarı gibi) yaptıktan sonra Ödevi Gönder butonu  ile ödevi 
öğrencilerle paylaşabilirsiniz. 

• İsteğe bağlı olarak ödeve bağlantı ve dosya eki de koyabilirsiniz. 
• Teslim edilen ödevleri görmek için ödev üzerindeki Teslim Edildi butonuna 

tıklayınız. 
• Açılan pencerede ödevleri detaylıca görebilir ve isterseniz  puanlama 

yapabilirsiniz.
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Quiz (Kısa Sınav) oluşturmak
• Kısa sınav oluşturmak istiyorsanız sağ tarafta yer alan + butonuna tıklayınız ve  

‘kısa sınav oluştur’ linkini tıklayınız. 
• Daha sonra açılan pencereden kısa sınav ayrıntıları yazınız ve sorularınızı 

oluşturunuz. Bu işlemler tamamladıktan sonra sağ üst taraftan ‘Ata’ butonuna 
tıklayınız. 

• Bu işlemden sonra sınav başlangıç ve bitiş tarihini belirleyip Gönder butonuna 
tıklayarak kısa sınavınızı yayınlayabilirsiniz. 

• Cevaplanan kısa sınavları görmek için gönderiler altında kısa sınav penceresi 
içindeki ‘Teslim Edildi’ butonuna basınız.
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Anket Oluşturmak
• Bir anket oluşturmak istiyorsanız Anket menüsünden anket sorusunu ve 

cevaplarını yazarak Gönder demeniz yeterlidir. Anketin yanıtlanma oranları 
Gönderiler altında ve ana sayfanızda görünecektir. 

Sınıf Üyelerini görmek
• Sınıfınızdaki üyeleri görmek için oluşturduğunuz sınıfın altındaki menülerden 

Üyelere tıklamalısınız. Burada öğrencilerinizi ve diğer üyeleri görebilirsiniz. 

Başka bir sınıfa katılmak
• Başka bir sınıfa katılmak için Ana sayfadan sol menüden Bir Sınıfa Katıl 

seçeneğini seçiniz. Daha sonra o sınıfın grup kodunu yazarak katılabilirsiniz.
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Bildirimler
• Size gelen bildirimleri görmek için en üst menüden Duyurulara tıklayınız.

Mesajlar
• Size gelen mesajları görmek için en üst menüden Mesajlara tıklayınız.



eğitim videosu için burayı 
tıklayınız!

https://www.youtube.com/watch?v=QZoXLlw4KNE&feature=youtu.be


kullanım kılavuzu (İngilizce) 
için burayı tıklayınız!

https://support.edmodo.com/hc/en-us/categories/200332454-Guides-Videos-and-Resources

