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EDMODO ÖĞRETMEN PANELİ KULLANIM KILAVUZU 
 
Panele Giriş Ekranı  
Edmodo platformunu kullanmak için https://new.edmodo.com/adresinde yer alan “Edmodo 
Giriş Sayfası” bağlantısına tıklayarak giriş paneline ulaşabilirsiniz. (Resim-1) 
 

 
(Resim-1) 

 
Sisteme giriş yapılabilmesi için bir kullanıcı girişi oluşturulmuş olması gerekir. Eğer sisteme 
daha önce giriş yapılmadıysa yeni kayıt oluşturulmalıdır.(Resim-2) 
 

 
(Resim-2) 

 

https://new.edmodo.com/
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Edmodo‘ya kaydol panelindeki bilgiler girilerek sisteme kayıt oluşturulur.(Resim-3) 
 

          
(Resim-3) 

 
 
“Bir Sınıf Kur” seçeneğine tıklayarak bir sonraki adımda ki istenilen bilgiler girilir. (Resim-4) 
 

             
(Resim-4) 
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Sisteme giriş yaptığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşmanız beklenmektedir. 
Sol alanda ve üst kısımda yer alan menüler panellerini kontrol ederek yapmak istediğiniz 
işlemler arasında geçiş yapabilirsiniz.  (Resim-5) 
 

 
(Resim-5) 

 

SINIF OLUŞTURMA 
Sayfanın üst kısmında bulunan menüden “Sınıflar” menüsüne tıklayarak ya da sol alanda bulunan 
“Sınıflarım” adlı kısımdan “sınıflar” sayfasına geçiş yapabilirsiniz. “Yeni sınıf oluştur” diyerek 
sınıflarınızı oluşturabilirsiniz.  
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 Anasayfa’da sol kısımda bulunan “sınıflarım” kısmından işlem yapılacak sınıf seçilerek 
gerekli işlemleri yapabilirsiniz. 

 Sınıf içerisine girildiğinde sol kısımda bulunan panelde “Yayınlar” seçeneğinde sayfa 
içerisinde paylaşılan tüm veriler görülmektedir. 

  “Klasörler” kısmında daha önce oluşturulmuş kütüphane içerisindeki dosyaları bir klasör 
haline getirerek, sınıfla ortamında paylaşıp klasör içinde gözükmesini sağlayabilirsiniz. 

 “Üyeler” kısmında öğrencileri kayıt edebilir ve sınıf içerindeki öğrencileri liste şeklinde 
görebilirsiniz. 

 

KÜTÜPHANE 
-Sayfanın menüler kısmındaki “Kütüphane” kısmına tıklandığında gerekli olan tüm dosyalarınızı 
bu kısıma aktarıp platformunun içine tutabilirsiniz. Sınıflar için paylaşılacak olan dosyalar bu 
kısımdan aktarılacaktır.  
-Sayfa içerisinde “Yeni” butonuna bastığınızda karşınıza çıkacak paneldeki seçenekler içerinde ki 
bağlatıları kullanarak istediğiniz dosya ortamını hazırlayabilirsiniz.  
-OneDrive hesabınız var ise içerisinde bulunan dosyaları bu kısma aktarabilirsiz. Aynı şekilde gmail 
üzerinden giriş yaptıysanız Google Drive içerisinde bulunan dosyalarınız bu panel içerisinde de 
gözükecektir. 
 

 
 
Liste halinde olan dosyaların yan tarafında bulunan ok simgesine istediğiniz işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz.  
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SINIFA ÖĞRENCİ KAYDI OLUŞTURMA 
Sınıf panelindeki üyeler kısmına tıklandığında öğrenci liste şeklinde gözükmektedir. Sayfanın üst 
kısmında bulunan (     ) ifadeye tıklayarak öğrenci kaydı oluşturabilirsiniz. 
 

 
 
 
Öğrenci ekleme panelinde öğrencinin adı, soyadı ve e-postası şeklinde ekleme yapılabilir. Bunun 
dışında sayfa da bulunan “Eklemek için diğer yollar” seçeneğine tıklayarak Sınıf Kodu paylaşımı 
yapılarak öğrencilerin sınıfa dahil olmasını sağlayabilirsiniz. 
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-“Eklemek için diğer yollar “ seçeneğine tıklandığında karşınıza çıkan sınıf kodunu öğrencilere 
ulaşılabilecek herhangi bir ortamda paylaşarak(Whatsapp, Hangouts vs.), öğrencilerin kod 
üzerinden sınıflara giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.  
-Bununla birlikte sayfanın alt kısmında yer alan “bağlantıyı öğrenciler ve öğretmenlerle paylaş” 
seçeneğine tıklandığında “bağlantı panoya kopyalandı” şeklinde uyarı geldiğinde tekrardan 
öğrenciler ile paylaşarak tek bir link üzerinden sınıfa katılımını sağlayabilirsiniz. 

 
 
 
Öğrenciler bağlatı üzerinden sınıfa kayıt olduklarında üyeler panelinde “bekleyen” adında bir 
kısım oluşmaktadır. Öğrencileri o sayfadan onaylayarak sınıfa katılmasını sağlayabilirsiniz. 
 

 
 

Buradaki kodu öğrenciler ile paylaşarak öğrencilerin 
Edmodo sistemine kayıt olmalarını sağlayacaktır. 
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ÖDEV VE SINAV EKLEME 
Sınıf panelinde bulunan (        ) işaretine tıklayarak ödevleri, sınavları ekleyebilirsiniz. 

 

 
 
 
“Ödev oluştur” seçeneğine tıklandığında “Ödev Başlığı” ve “Talimatlar” şeklinde bilgiler 
istenmektedir. Alt kısımda dosya, bağlantı ya da kütüphaneden ödeve dahil edilebilecek veriler 
eklenebilir.  Sağ üst kısımda bulunan “ATA” butonuna tıklandığında ödevin son teslim tarihini 
belirleyebilir bununla birlikte ödevi kitleyebilirsiniz. Bu sayede teslim tarihi sonrasında ödev teslimi 
yapılamayacaktır. 
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“Kısa sınav oluştur” seçeneğine tıkladığımızda karşımıza iki maddeden oluşan bir kısım 
çıkmaktadır. İlk kısmında Sınav Başlığı, Talimatlar, Zaman Limiti kısımları çıkmaktadır. İkinci 
kısımda sınav sorularını oluşturma paneli karşınıza çıkmaktadır. Bu kısımda soru tipini, soruyu, 
cevabını ve sorunun kaç puan değerinde olduğunu yazabilirsiniz.  
 

 
 

 
 
 

 
Sınıflar > İlerleme menüsüne tıklandığında “Not Verme” sayfasına ulaşacaksınız. “Bir sınıf ekle” 
butonuna basıldığında ders adı ve kaç üzerinden değerlendirileceği bilgileri istenmektedir.  

Sınıf içerisinde bulunan her öğrenciye not verebilirsiniz.  
Sınav sonuçlarını da bu ekranda görebilirsiniz.  
Öğrencinin adına tıklandığında kişisel sayfasına geçiş yapabilirsiniz. 

 

Yeni soru eklemek için 
Doğru cevap 
seçeneği için 



 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 
 Yasemin YAZICI 

 
 
Oluşturulan sınav üstüne tıklandığında sınıf ortalaması öğrenci başarısını görebilirsiniz.  
 

 
 
 

 
 
 
MESAJLAR  
Mesajlar menüsünde sınıf içerisinde yer alan kişiler ve öğretmenler ile mesajlaşabilirsiniz. 
Bireysel ya da toplu mesaj gönderebilirsiniz. 
 
 

 
BİLDİRİMLER 
Size gönderilmiş ve öğretmen tarafından paylaşım yapılmış herhangi bilgiden/veriden dolayı 
haberdar olmanızı sağlayan yerdir. 
            
 
 

Sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. 
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PROFİL 
Sisteme resim ve bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

Profil ve ayarlar kısmına 
buradan ulaşabilirsiniz.  
 


