
Munzur Öğretim Yönetim Sisteminde Harmanlanmış Ders için 

Materyal Yükleme Adımları (Eğitmen) 

1- Eğitmen https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/index.php adresinden 

sisteme kullanıcı adını ve şifresini yaparak giriş yapmalıdır. 

 
 

2- Sisteme giriş sonrası; kayıtlı olduğunuz dersler Kontrol Paneli’nde görünecektir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Dersi Seçmek 

için tıklayınız 

https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/index.php


3- Daha sonra ilgili dersi düzenleyebilmek için ekranın sağ üst kısmında bulunan 

DÜZENLEMEYİ AÇ butonuna tıklayınız; 

 
 

4- Bu ders için düzenleme açıldıktan sonra ekranın sağ tarafında bazı linkler 

görünecektir. Burada dikkat etmeniz gereken kısım materyali hangi hafta 

yüklemek istediğinizdir. Dolayısıyla önce materyalin yükleneceği haftayı belirleyip 

o satırın sağ tarafında bulunan YENİ BİR ETKİNLİK YA DA KAYNAK EKLE linkine 

tıklamanız gerekir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Düzenlemeyi açmak 

için tıklayınız 

Materyal eklemek 

için bu linke 

tıklayınız 



 

 

5- Daha sonra ekranda etkinlik veya kaynak oluşturmak için bir pop-up/açılır 

pencere görünecektir. Bu pencerede görünen KAYNAK butonuna tıklayınız. 

 
 

 

6- Daha sonra eklemek istediğiniz materyal için bazı bilgilerin girildiği pencere 

ekranınızda görünecektir. Bu ekranda materyalin adını, tanıtımını, görünümünü, 

erişebilirliği sınırla gibi ayarlamaları yapabilmektesiniz. 

 
 

 

 

 

 

Sınav 

oluşturmak 

için buraya 

tıklayınız 

İlgili materyalin adı yazılmalı. 

Örn: kriptolojiye giriş 

Bu alanda materyalin 

tanıtımı yapılabilir ya da 

boş bırakılabilir. 

İlgili materyali yüklemek 

için bir defa sol tıklanır. 



7- Bir önceki adımda materyal adı zorunlu olduğu için yazılmalıdır. Daha sonra ilgili 

materyali yüklemek için bir önceki adımda belirtilen alana tıklanıldığında 

aşağıdaki şekilde verildiği gibi bir açılır pencere (pop-up) görünecektir. Bu açılır 

pencerede ilgili materyali kişisel bilgisayarınızdan yüklemek için öncelikle DOSYA 

YÜKLE menüsü ve daha sonra GÖZAT butonu ile materyalin kendisi bulunarak 

seçilir. 

 
8- Aşağıdaki gibi ilgili materyal seçilir ve AÇ butonuna tıklanarak materyalin kendisi 

ve dizini sisteme tanıtılır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Yüklenecek 

materyalin kendisi 

ve yolu buraya 

tıklanarak seçilir. 

Kişisel bilgisayarınızdan 

materyal yüklemek için bu 

menüyü tıklamalısınız. 

İlgili materyal 

seçilir. 

Ardından buraya 

tıklanır. 



9-   

 

10-  Daha sonra ilgili materyali sisteme kaydetmek için KAYDET VE DERSE DÖN 

butonuna tıklayınız. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimi yapılan 

materyalin adı ve 

türü görünür. 

Ardından 

yükleme işlemini 

başlatmak için 

buraya tıklanır. 

Buraya tıklayınız. 



 

11- İlgili ders için yüklenen materyalin görünümü aşağıdaki gibidir. Bu adımla birlikte 

harmanlanmış derse bir materyalin yüklenmesi tamamlanır.  

 
 

NOT-1: Bu kılavuzda sadece bir sunu materyalinin (pptx) nasıl yükleneceği 

ifade edilmiştir. Ancak, tüm materyaller (doküman, video, ses dosyaları) 

aynı şekilde yüklenmektedir.  

 

NOT-2: Harmanlanmış ders ile ilgili tüm sorumluluk ilgili dersin öğretim 

elemanındadır. Örneğin, materyallerin yüklenmesi ve öğrencilerin ilgili 

derse kayıtlanması vb. gibi. MUZEM tarafından veya MUZEM bölüm 

koordinatörleri tarafından Moodle’da açılan harmanlanmış derslere 

öğrencilerin kendi kendine kayıt olabilmesi için eğitmenler tarafından 

mutlaka DERS KAYIT ANAHTARI tanımlanmalıdır ve öğrencilerle 

paylaşılmalıdır. DERS Kayıt Anahtarı paylaşılmasına rağmen öğrenci ilgili 

derse kayıtlanamıyorsa eğitmen öğrenciyi manuel olarak kayıtlamalıdır.  

 

Harmanlanmış ders için içerik oluşturma ve ders kayıt anahtarı oluşturma 

videosuna aşağıdaki bağlantısından erişebilirsiniz.  

 

https://uzemdestek.munzur.edu.tr/knowledgebase.php?article=20  

 

NOT-3: HARMANLANMIŞ DERSLERDE UZAKTAN CANLI DERS UYGULANMAZ, 

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ASENKRON DİJİTAL MATERYALLERLE DESTEKLENMESİ 

AMAÇLANIR.  

 

 

Kaydı tamamlanan 

materyalin ders içindeki 

görünümü. 

https://uzemdestek.munzur.edu.tr/knowledgebase.php?article=20

