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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  ve sağ alt bölümdeki 

‘’Öğrenci’’ butonuna tıklayınız. 

https://www.edmodo.com/


‘ya nasıl üye olunur?

ü Açılan kayıt sayfasında Google veya 
Office 365 hesabınız varsa üstteki 
butonlarla, yoksa alttaki formu 
doldurarak ‘’ÜCRETSİZ Kaydol’’ 
butonuna tıklayınız.

ü Sınıf Kodu kutusuna öğretim 
elemanınızdan edineceğiniz kodu 
giriniz.



‘da dil seçeneği

ü Kayıttan sonra Edmodo Ana sayfasına ulaşacaksınız. Platform dili İngilizce 

olarak ayarlanmıştır. Platform dilini Türkçe’ye çevirmek için sayfanın sağ 

bölümündeki ‘’Languages’’ butonuna tıklayarak ‘’Türkçe’’ seçeneğini seçiniz.



‘da sınıflar
ü Sınıflarınızı görmek için ana sayfanızın üst bölümündeki menü 

çubuğundan ‘’Sınıflar’’ butonuna tıklayınız.



‘da sınıflara üye olma
ü Yeni bir sınıfa katılmak için Sınıflar sayfasında sağ bölümde bulunan         

simgesine tıklayarak ‘’Sınıfa katıl’’ butonuna tıklayın.



‘da sınıflara üye olma

• Açılan pencerede katılmak istediğiniz sınıf için öğretim elemanından 

edindiğiniz ‘’Sınıf Kodu’’nu girin ve ‘’Katıl’’ butonuna tıklayın.



’ sınıf sayfası

• 1 numaralı bölümden katıldığınız sınıfları görebilir ve ilgili sınıfın sayfasına 

gidebilirsiniz.



’ sınıf sayfası

• 2 numaralı bölümden öğretim elemanınızın yaptığı güncellemeler 

sonucunda gelen bildirimleri görebilirsiniz.



’ sınıf sayfası

• 3 numaralı bölümden öğretim elemanınızın sınıf sayfasında paylaştığı 

duyuru ve doküman gibi paylaşımları görebilir ve yorum yapabilirsiniz.



’ sınıf sayfası

• 4 numaralı bölümden öğretim elemanınız tarafından verilen ödevleri ve 

sınavları takip edebilir ve son teslim tarihlerini görebilirsiniz.



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

