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CLASSROOM ÖĞRETMEN PANELİ KULLANIM KILAVUZU 

Classroom Giriş Ekranı 

Classroom uygulamasına giriş yapmak için https://classroom.google.com adresinden Google Uygulamalarından 

Classrooma erişim sağlamanız gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle kişisel gmail hesabınızla oturum açmanız gerekmektedir. (Resim-1) 

 

Resim 1 

 

Gmail hesabına sahip değilseniz hesap oluştur linkine tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra hesabınızı 

oluşturabilirsiniz. (Resim-2) 

 

Resim 2 

 

 

 

https://classroom.google.com/
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Var olan ya da yeni oluşturduğunuz gmail adresinizi ve parolanızı giriniz. (Resim-3) 

 

Resim 3 

 

Hesabınızı açtıktan sonra 2 farklı şekilde classrooma giriş yapabilirsiniz. 

1.Yol (Resim 4) 

      

Resim 4 

2.Yol: (Resim 5) 

Tarayıcınızın sağ üst köşesinde Google Uygulamasına tıklayın. Daha sonra Classroom uygulamasına tıklayın. 

Google uygulamalarına 

tıklayıp classroom 

uygulamasını seçin  
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Resim 5 

 

Classroom uygulamasına tıkladıktan sonra karşınıza bu ekranın gelmesi beklenmektedir.(Resim : 6) 

 

Resim 6 

 

Sınıf oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra açılan pencerede gerekli bilgileri doldurunuz ve oluştur butonuna 

tıklayınız.(Resim: 7) 

Sınıf oluştur 

seçeneğine tıklayın. 

Sınıf oluşturmak veya bir 

sınıfa katılmak için artı(+) 

işaretine tıklayınız. 
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Resim 7 

 

 

 

 

Sınıf oluşturulduktan sonra açılan pencere sınıfınızın ana sayfasıdır. (Resim:8) 

Ana sayfanın sol üst bölümünde bulunduğunuz sınıf orta alanda ise akış, sınıf çalışmaları, kişiler ve notlar 

sayfalarına geçiş yapabileceğiniz bölüm yer almaktadır. 

 

 

Resim 8 

Bildirimi okudum 

seçeneğini tıklayıp 

devam edin. 

Bulunduğunuz 

sınıf hakkında 

bilgi ve sınıf 

kodu bu alanda 

yer almaktadır. 

Sayfalar arasında 

geçiş yapabilirsiniz. 

Sınıf ayarlarını 

düzenlememizi 

sağlar. (Detaylı bilgi 

için sayfa 9’a bakın.) 

 

Sınıfta paylaşım 

yapmak istediğinizde 

akış sayfasından 

gerekli alanı 

doldurarak paylaşım 

yapabilirsiniz. 
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Akış sayfasında sınıf içerisinde paylaştığınız duyuru ya da ödevler yer almaktadır. Sınıfta paylaşılan tüm öğeler 

akış sayfasında görüntülenmektedir. 

Akış sayfasında sınıfa öğrenci ekleyebilir ya da kodu paylaşarak öğrencilerin sınıfa katılmasını  
sağlayabilirsiniz. (Resim :9) 

 

Resim 9 

 

 

Sınıf çalışmaları sayfasında öğrencilerinizin görmesini istediğiniz şekilde dosyalarınızı (ödev, test, soru vb.) 

düzenleyerek sınıfınıza paylaşımda bulunabilirsiniz.(Resim:10) 

 

 

Resim 10 

Google takvim ve drive klasörünüze 

erişim sağlayabilirsiniz. 
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Kişiler sayfasında öğretmen ve öğrencileri e-mail adresleriyle davet edebilirsiniz. 

 

 

 

Sınıf içerisinde ödev paylaşmak için kullanılır. 

Sınıf içerisinde test ödev paylaşmak için kullanılır. 

Sınıf içerisinde soru paylaşmak için kullanılır. 

Sınıf içerisinde materyal paylaşmak için kullanılır. 

Sınıf içerisinde yayını tekrar paylaşmak için kullanılır. 

Konu eklemek için kullanılır. 

Öğretmen 

davet 

etmek için 

tıklayın. 

Öğrenci davet etmek 

için tıklayın. 
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Yapılan değişiklikleri sayfanın sağ üst tarafında yer alan Kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. 

 

Sınıf çalışmaları sayfasından oluşturulan ödev öğrencilerle paylaşıldıktan sonra Notlar sayfasından öğrencilerin 

ödevlerini teslim edip edemediklerini görüntüleyebilirsiniz. 

 

Sınıf adı, bölüm 

adı ve konu ile 

ilgili değişiklikler 

bu alanda yapılır. 

Sınıf kodu ile ilgili 

işlemler, 

öğrencilerin 

içerik yayınlama 

ve yorum yapma 

gibi işlemlerini 

düzenleme bu 

alanda yapılır. 

Öğrencilere 

verilen notlarla 

ilgili 

düzenlemeler bu 

alanda yapılır. 

Ödevi görmek için öğrencinin 

üzerine tıklayın. 
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Öğrencinin eklediği dosyaları ve teslim 

edildiği tarihi buradan görüntüleyebilirsiniz. 

Öğrencilerinize ödevleri 

hakkında geri 

bildirimlerde 

bulunabilirsiniz. 

Öğrencinizin ödevinin not 

girişini buradan 

yapabilirsiniz. 


