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Giriş

Gelişen teknoloji insanoğlunu günden güne daha
fazla ve daha hızlı öğrenme ve üretmeye sevk
etmektedir. Bu noktada kullanılan uzaktan eğitim
sistemleri farklı mekanlardaki katılımcı, eğitmen ve
öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri
aracılığıyla bir araya getirmektedir.



Giriş

Uzaktan eğitim sistemi; kullanıcıların tanımlanması
ve yönlendirilmesi, ders içeriklerinin tasarımı ve
yüklenmesi, sınav uygulamaları ve başarı testleri,
sistem içerisinde yer alan kullanıcıların başarı
durumlarının takibi ile kursiyer ve eğiticilerle olan
iletişim işlevlerini içeren yazılımları içermektedir
(Düzakın ve Yalçınkaya, 2008).



Giriş

Bu sistemlerin kullanımı avantaj veya dezavantaj
olarak düşünüldüğünde, internetin olduğu her
yerden erişilebilmesi avantaj, yüz yüze öğrenim
kadar etkili olamaması dezavantaj gibi
düşünülebilir. Sistemlerle ilgili birçok avantaj ve
dezavantaj sıralanabilir.



Öğrenme Yönetim Sistemleri

Uzaktan eğitim uygulamalarında farklı programlar
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları:



Öğrenme Yönetim Sistemleri

ATUTOR;

Atutor açık kaynak kodlu, web tabanlı öğrenme
içerik yönetim sistemidir. The American Society for
Training and Development (ASTD) tarafından
belirlenen engelliler için istenilen özellikleri içeren
bir yazılımdır. Genişletilebilir modüler bir yapıya
sahiptir.



Moodle

• Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

• Moodle derslerin internet tabanlı sunulmasını sağlar.

• Açık kaynak kodlu

• Herkes tarafından geliştirilebilir

• PHP ve SQL destekli sunucularda çalışabilir.

• Windows/Mac ve birçok Linux işletim sistemi üzerinde
çalışabilir (moodle.org,2013).



Moodle

https://moodle.net/stats/

Moodle Kullanım İstatistikleri

• Moodle‘a Kayıtlı siteler     →      52,871
• Moodle Kullanan Ülkeler → 227
• Moodle Dersleri → 7,477,530
• Moodle Kayıtları → 78,436,440
• Moodle Kullanıcıları → 69,105,504
• Moodle Forum Mesajları → 135,757,302
• Moodle Kaynakları → 67,988,277
• Moodle Sınav Soruları → 274,29,813



Moodle

Moodle Genel Özellikleri
• Tamamen ücretsizdir.

• Windows, Linux, Mac OSX gibi farklı işletim
sistemleri altında çalışabilmektedir.

• Ölçeklenebilirlik: Sistem, 50,000 öğrencili ve
binlerce kurslu örneklere sahiptir.

• Tek başına ticari paketlerle
(WebCT ve BlackBoard) yarışmakta olup eğitim
sektöründe büyük bir paya sahiptir.



Moodle

Moodle Genel Özellikleri
• Geniş bir tematik topluluğa, yani geliştirici ve son

kullanıcı eğitmenlerden oluşan kitleye sahiptir.

– Yalnızca kendi sitesinde yarım milyondan fazla
kayıtlı üye bulunmaktadır.

• 227 ülkede kullanılmaktadır ve 82 dilde desteği
mevcuttur. İstediğiniz dilleri seçebilirsiniz.
İsterseniz tüm dilleri aynı anda isterseniz tek dili
seçebilirsiniz.



Moodle

Moodle Genel Özellikleri
• Çok kısa sürede yeni sürümler geliştirilmektedir.

• Çoğu son kullanıcı hiçbir programlama ve veri
tabanı deneyimine sahip olmadan kullanmaktadır.

• Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari
sistemlerden daha hızlı olmaktadır.



Moodle

Moodle Genel Özellikleri
• Açık kaynak kodlu sistem olduğundan güvenlik

açıklarının kapatılması çok hızlıdır.

• Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok geniştir.

• Sürekli olarak yeni özellik (blok veya modül)
geliştirilmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

• Çok sayıda tema sayesinde görsellik rahatça
zenginleştirilebilmektedir.



Moodle

Özellikler Moodle

• SCORM desteği Var

• Çevrim içi Sınav Var

• XML Desteği Var

• Forum Var

• Kimlik Doğrulama Var

• Anket Var

• Ders takvimi Var

• Duyuru takvimi Var

• Etkinlik takvimi Var

• UTF-8 Desteği Var

• ISO Desteği Var

• Çoklu Dil Desteği         82 farklı dil desteği         

• Öğrenci Takibi Var

• Beyaz Tahta Uygulaması Yok

• Çevrim içi Mesajlaşma Var

• Sistem  İçi E-posta Yok

• Dosya Paylaşımı Var

• Sözlük Var

• Engellilere Yönelik Özellikler Yok



4.Moodle Genel Sorun Çözümleri

• Versiyon Değişimlerinde sistem 
kaynaklarının uygulama ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi.

• Yeni sürüm kurulumlarında donanım 
ve yazılım ihtiyaçlarının uygun tespiti 
ve tasarımı.

Moodle 2.7 or later requires at least PHP 5.4.4 

(currently using version 5.3.3).

Please upgrade your server software or install older Moodle version.



4.Moodle Genel Sorun Çözümleri

• Web sunucu, php, mysql gibi 
servislerin tam kurulması ve aktif 
çalışması fakat php
yorumlamalarının 
gerçekleştirilememesi_? 

mod_php



4.Moodle Genel Sorun Çözümleri

Web dizininde Apache Web Server İçin Default
/var/www/html/site_dizini/config.php
Uygun olarak düzenlenmelidir.

$CFG->wwwroot = ‘http://’ .$_SERVER [‘’HTTP_HOST’’].’’site_dizini’’;

• Erişimden kaynaklı problem varsa:



4.Moodle Genel Sorun Çözümleri



4.Moodle Genel Sorun Çözümleri

https://docs.moodle.org/20/en/Creating_Moodle_site_data_
directory

chown -R nobody:apache moodledata

chmod -R 0770 moodledata

$CFG->dataroot = '/data/moodledata';



5.Moodle Özelleştirme

• Temalar Ayarları:
Site Yönetimi/Görünüm/Temalar/Tema Seçimi

Ayrı ayrı tanımlanabilen görünüm türleri vardır: 
Varsayılan-Mobile-Tablet için 3 ayrı ayrı temalar 
seçilebilir.

• Ön Sayfa Ayarları:
Site Yönetimi/Ön Sayfa/ Ön Sayfa Ayarları

Kullanıcı sisteme giriş yaptığında veya yapmadan 
önceki ana sayfa tasarlanabilir.



5.Moodle Özelleştirme

• Kategori (Bölüm) İşlemleri:
Site Yönetimi/Dersler/Kategori-Ekle 

İstenilen Bölümler ve Alt Kategoriler Eklenebilir

->Bilgisayar Programcılığı

->1.Sınıf

-> Güz Dönemi



5.Moodle Özelleştirme

• Ders İşlemleri:
Site Yönetimi/Dersler/Dersleri ve Kategorileri 
Düzenle 

İstenilen Kategorilere Ders Eklenebilir

->Bilgisayar Programcılığı

->1.Sınıf

-> Güz Dönemi

->Bilgisayara Giriş



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

• Toplu Kullanıcı Yükleme (CSV):
Site Yönetimi/Kullanıcılar/Hesaplar/Kullanıcı Yükle

Aynı anda birçok kullanıcı yüklemek için kullanılır

Excel listesini csv olarak kaydedip, metin belgesiyle açıp 
‘‘;’’ karakterlerini ‘’,’’ olarak değiştirerek sisteme 
yüklenebilir. Yükleme esnasında dil seçimi gerçekleştirilir.

• Derse Kayıt Yöntem-1:
Ders Seçimi/Kurs Yönetimi/Kullanıcılar/Kayıt 
Yöntemleri/Self Enrolment

Öğrencilerin kendi kendine belirttiğiniz şifre ile derse 
kaydı alınabilir.



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

• Derse Kayıt Yöntem-1:
Ders Seçimi/Kurs Yönetimi/Kullanıcılar/Kayıt 
Yöntemleri/Self Enrolment

Öğrencilerin kendi kendine, belirttiğiniz şifre ile 
derse kaydı alınabilir. Gerekli düzeltmeler Self 
Enrolment bölümünden gerçekleştirilebilir.

Kayıt alınacağı tarihler belirlenebilir.

Kayıt olanlara msj gönderilebilir.

Dersten silinme tarihi belirlenebilir.



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

• Derse Kayıt Yöntem-2:
Ders Seçimi/Kurs Yönetimi/Kullanıcılar/Kayıtlı 
Kullanıcılar/ Enrol User 

Derse tek öğrenci kaydı yapılabilir.

Ders için yetkili öğretmen veya öğretmenler 
atanabilir.



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

• Derse Kayıt Yöntem-3: 
Bu yöntem diğerlerine göre biraz daha karmaşıktır. 
Kullanıcıların derslere eklenmesi Cron üzerinden 
yapılmaktadır.

1-Sunucuda /siteadi/docs isminde bir dizin 
oluşturulur.

2-Site Yönetimi/Eklentiler/Ders Kayıtları/Kayıt 
Eklentilerini Yönet ekranına geçilir.

3-Flat file (CSV) aktif edilir. Ayarlar bölümünden 
eklenecek dosya adi ve yeri tam belirtilir.

/var/www/html/uzem.com/docs/kayit.csv



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

• Derse Kayıt Yöntem-3: 

CSV dosyası hazırlanarak /docs/ dizininin 
içerisine kayit.csv olarak yüklenir.

www.sitaadi.com/admin/cron çalıştırılarak 
yükleme işlemi gerçekleştirilir.

add student 121807001 bil_pro_101

add student 121807003 bil_pro_101

add student 121807004 bil_pro_101

add student 121807005 bil_pro_101

http://www.sitaadi.com/admin/cron


6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

Soru Bankası Hazırlama ve Sınava 
Ekleme
• Öğretim görevlisi yetkili olduğu derse girdikten 

sonra soru bankası bölümünden yeni kategori 
oluşturabilir, sisteme dışardan soru ekleyebilir.

• Sorular eklendikten sonra sınav için istediği haftayı 
seçerek etkinlikler bölümünden sınav etkinliğini 
seçerek istediği soru bankası kategorisinden 
soruları ekleyerek oluşturabilir.



6.Moodle Toplu Kullanıcı Eylemleri 

Belirtilen Tarihler Arasında Ödev 
Toplama
• Öğretim görevlisi yetkili olduğu derse girdikten 

sonra sağ üst köşeden düzenlemeyi açarak 
etkinlik olarak ödev eklenebilir.

• Ödev için dosya sınırı, dosya boyutu, son gönderi 
tarihi gibi alanlar düzenlenebilir.



Sonuç

Eğitim öğretim sistemlerinde uzaktan eğitim
modüllerinin kullanımı son zamanlarda artış
göstermiştir. Bunun nedenlerinden biri de açık
kaynak kodlu yazılımlar ile Uzaktan Eğitim
Uygulamalarının kolay bir şekilde ve ek maliyet
gerektirmeden gerçekleştirilebilmesidir.



Sonuç

Bu çalışmada;

• Açık Kaynak Kodlu Öğrenim Yönetim Sistemleri
olan Moodle incelenmiştir.

• Öğretim yönetim sistemlerinin gün geçtikçe
yaygınlaştığı gözlenmiştir.

• Sistemler üzerinden birçok örnek etkinlikler
hakkında fikir edinilmiştir.



Sonuç

• Açık kaynak kodlu bu sistemler içerisinde
barındırdığı birçok etkinlik modülleriyle hem
öğretmenler hem de öğrenciler açısından bilgiye
ulaşmada ve paylaşmada kolaylık sağlamaktadır.

• Bu sistemler yardımıyla kaynak dağıtımı, ödev
teslimi, çevrimiçi ve çevrimdışı sınav imkanı gibi
özelliklerinin yanısıra, senkron uzaktan eğitim
sistemlerinin entegre edilebilir olması çok büyük
avantajdır.

• Bu sayede senkron ve asenkron öğrenim
hizmetleri sağlanmış olmakta ve bilgiye 7/24
erişim imkanı sunulmaktadır.



Teşekkür Ederim !

mailto:mehmet.can.hanayli@gmail.com
mailto:bilgi@mehmethanayli.com

