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ABSTRACT 

The struggle for survival of the human being since the beginning of 

life, without doubt remains its success through the ability to learn. 

As well as learning, task of the humankind is to teach thus new 

methods are being invented since the blackboard.  E-learning is the 

newest and the most popular one nowadays. 

Today, Learning Management Systems are being developped by 

commercial or open-sourced companies and universities. 

Online courses that can be formed by texts, photos, audios, videos, 

animations and games and the modules that keep the information of 

students'  test scores, class participation rate, online certificates 

combine together with online examination system to constitute the 

learning management system. 

In this study, the concept of "Learning Management Systems" has been 

explained as the possible basic form.Among the existing numerous 

learning management systems , in this study the installation, 

application and features of the open sourced "Moodle" system,which  

is preferred by univesities in our country, were examined.  

 

 

 

 

 



                        ÖZET 
İnsanoğlunun başından bu yana sürdürdüğü hayatta kalma mücadelesi,  

şüphesiz öğrenme yeteneğ iyle başarısını korumaktadır. Öğrendikçe 

öğretmeyi de görev bilen insanlık bunun için kara tahtadan bu yana 

yeni yöntemler icat etmekte olup, günümüzde en yeni ve popüler olanı 

E-Learning (E-Öğrenme) ‘dir. 

Öğrenim Yönetimi Sistemleri (Learning Management Systems) 

günümüzde ticari veya açık kaynaklı olarak şirketler ve üniversiteler 

tarafından geliştirilmektedir. Metin, fotoğraf, ses, video, animasyon ve 

oyunlar ile oluşturulabilen çevrimiçi dersler ve öğrencilerin not, ders 

katılım oranı, çevrimiçi sertifika vb. bilgilerini tutmaya yarayan 

modüller ile çevrimiçi sınav sistemleri bir bütün haline gelip öğrenim 

yönetim sistemlerini oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada “Learning Management Systems” kavramı olabildiğince 

temel haliyle anlatılmaya çalışılmıştır.  Çok sayıda öğrenim yönetim 

sistemi mevcut olmakta olup, ülkemizde üniversiteler tarafından da 

tercih edilen açık kaynaklı “Moodle” sistemi bu çalışmada kurulumu, 

kullanımı ve özellikleri ile ilgili  olarak incelenmiştir.  
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu türünün sürekliliğini devam ettirebilme ve doğada hayatta kalabilme şansını 

öğrenme yetisiyle elde etmiştir. Kendisini diğer türlerden ayıran akılı sebebiyle daima 

öğrenmeyi arzulamıştır, arzulamaktadır. 

Günümüzde „E-Learning“ (E-Öğrenme) ve „Learning Management Systems“ (LMS 

Öğrenim Yönetim Sistemleri) kavramları popüler olup, insanlığın öğrenme 

serüvenindeki en güncel enstrümanlardandır. E-Learning en temel anlamıyla, internet 

aracılığıyla öğretimdir.  Öğrenme Yönetim Sistemi ise çeşitli öğretim senaryolarına 

göre uyarlanan modüllerden oluşan yazılımdır. 

2011 verilerine göre bireysel E-Learning pazarı dünya çapında 35.600.000.000 Dolara 

ulaşmıştır. Bu nedenle E-Learning günümüzde önemli bir sektör olarak kabul 

edilmektedir. 

Bu çalışmada LMS’leri anlayabilmek için öncelikle E-Learning konsepti ve 

faydalarından bahsedilecek, LMS’lerin özellikleri, mimarisi ve faydaları incelenecek 

olup çalışmanın son bölümünde açık kaynaklı (open source) bir LMS olan Moodle 

sistemi anlatılacak, ülkemizden ve dünyadan örnekler gösterilecektir.  
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2. E-LEARNING 

E-öğrenme, bilgi ve performansı artırmak için gerekli olan çözümleri sunan internet 

teknolojilerinin kullanılmasıdır.1 

İnternetin ve dijital medyanın gelişimi ile birlikte e-learning konsepti ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde dijital ses, resim, grafik, video vb. medya türlerinin etkin kullanımı ile 

internet üzerinden binlerce öğrencinin aynı derse katılım sağlaması ve etkileşimli 

olarak dersleri takip edebilmesi mümkündür. 

Eğer tersi arzu edilmemişse, e-learning mekan ve zaman bağımsızdır. Öğrenci istediği 

lokasyonda (evinde, okulunda, tatilde, kafede) istediği saatte katılmak istediği derse 

katılabilir ve varsa sınav/test gibi görevlerini tamamlayabilir. E-learning olarak 

sunulan eğitim programları sayesinde trafikte kaybolan zaman ve kaynak israfı 

azaltmakta, öğrenci motivasyonu yükselmektedir. 

İnternetin yeterli ve yaygın olmadığı yıllarda bilgisayar bazlı eğitim CD ve DVD gibi 

depolama araçları ile yapılmıştır. İnternetin gelişimi e-learning’in ortaya çıkmasına 

olanak tanımış olup bugün web ve mobil web bazlı eğitimler yapılabilmektedir.2  

E-Learning her ne kadar lise ve üniversite öğretimini akla getirse de özel sektörde de 

yeri büyüktür. Örneğin 10.000 çalışanı olan bir banka, eğitimlerini elektronik ortama 

taşıdığında muazzam bir kaynak tasarrufu sağlamakta ve çalışanlarına konfor 

sunabilmektedir. 

Fiziksel öğrenmede öğretmenin yetkinliği, sunumu, hitap kaabiliyeti ne kadar önem 

arz ediyor ise, elektronik öğrenmede (E-Learning) de dersin içeriği, tasarımı, sunumu 

ve ders içerisinde kullanılan materyaller aynı derecede önemlidir. Piyasada ücretli 

veya açık kaynaklı olmak üzere kurs dizayn etmeye yarayan Techsmith Camtasia, 

Lectora Publisher, Adobe Flash, Firefly vb. yazılımlar bulunmaktadır. 

2.1 E-Learning’in Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

E-Learning’in olumlu ve olumsuz yönleri öğretici, öğrenci ve eğitim kurumu 

açısından olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. 
                                                
1 Marc J. Rosenberg, Learning. Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, 1. Basım, 2001, New 
York, s.40 
2 Barbara Gruber-Rotheneder, Lernen Mit Digitalen Medien,  1. Basım, 2011, Viyana, s.57	  
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Öğretici Açısından E-Learning 

Olumlu Olumsuz 

Öğretmen e-learning programını dilediği 

gibi yönetebilmektedir. Yeni teknolojilere karşı direnme. 

İnteraktif bir öğretim sağlar. 

Gerekli içerik yaratıldıktan sonra 

monotonluk başlayabilir. 

Zaman ve mekan bağımsızdır. 

Öz motivasyon gerekliliğinin yüksek 

olması, konsantrasyon problemleri. 

Diğer öğretmenlerden bağımsızlık sağlar, 

etki altında kalmayı önler. 

Öğrenci ile direk ve yüz yüze etkileşim 

kuramama. 

Devamlı ve kurs sonunda öz-

değerlendirme yapmayı sağlayacak veri 

sağlar. 

 
Performans raporları, özet grafikler vb. 

özellikler ile sınıfın durumunu daha iyi 

analiz etmeyi sağlar. 

 Tablo 1: Öğretici Açısından E-Learning 

 

Kurum Açısından E-Learning 

Olumlu Olumsuz 

Sınırsız sayıda kullanıcıya hizmet 

verebilme. Yeni teknolojilere uyum sağlayamama 
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Fiziksel sınıf eğitimi ile ilişkili 

maliyetlerden tasarruf. 

Motivasyon üzerinde kontrol imkanının 

azalması 

Zaman ve mekan bağımsızlık. Donanım ve yazılım maliyeti 

Bir kere yaratılmış olan kursu defalarca 

sunabilme, üzerinde değişiklikler 

yapabilme 

İçerik yaratma konusunda dijital medya 

teknolojilerine hakim personel bulma 

Düşük lojistik maliyeti 

Eğitim departmanında köklü yenilikler 

yapmak 

Öğrenci ve öğretmen bazlı raporlama, 

performans takibi. Elektronik başarı 

belgeleri verebilme. 

 Tablo 2: Öğretici Açısından E-Learning 

Öğrenci Açısından E-Learning 

Olumlu Olumsuz 

Etkili ve interaktif bir öğrenim. Zorlanılan 

dersleri tekrar edebilme 

Öğretmen ve diğer öğrencilerle yüz yüze 

iletişim kuramama, sosyalleşememe 

Zaman ve mekandan bağımsızlık 

Sözlü olarak kendini ifade etme 

becerisinin körelmesi. 

Bilgisayar başında olunduğu için 

bilinmeyen konularda anında başka 

kaynaklara başvurabilme 

 
Bireysel raporları inceleyebilme, sistem 
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önerileri doğrultusunda hareket edebilme  

Tablo 3: Öğrenci Açısından E-Learning 

2.2 Halka Açık veya Ticari E-Learning Projeleri 

E-Learning’in gelişimi ile birlikte toplum ve insan bilinci ile kar amacı gütmeyen 

halka açık e-learning projeleri olduğu gibi kar amacı güden ticari e-learning projeleri 

vardır. 

2.2.1 Khan Academy 

Kar amacı gütmeyen e-learning projelerine örnek olarak Khan Academy 

gösterilebilir. Türkçe versiyonu da bulunan Khan Academy’e khanacademy.org.tr 

adresinde ulaşılabilmekte olup, tamamıyla ücretsizdir. Bünyesinde bilgisayar, yabancı 

dil, matematik, fen, ekonomi vb. bir çok alanda dersler bulunmaktadır. Bir gün 

yeğenine bilgisayar üzerinden ders anlatmak zorunda kalan Salman Khan tarafından 

kurulmuş olup, vakıflaştırılmış olup derslerin tamamına yakınında Türkçe dublaj, ve 

işitme engelliler için Türkçe altyazı bulunmaktadır.3 

2.2.2 Udemy 

Ticari e-learning projelerine örnek olarak ise Amerika Silikon Vadisi’nde iki Türk 

girişimci tarafından kurulmuş olan Udemy Inc. gösterilebilir. Udemy bir kurs 

pazaryeri platformu olup, insanlara yetkinlikleri doğrultusunda kurslar hazırlayup 

satma imkanı vermektedir. Örnek olarak SAP sistemi üzerine yetkinliği olan biri 

sistemde SAP kursu verebilir ve bu kursun fiyatını kendi belirleyebilir; SAP sistemi 

üzerine eğitim almak isteyen insanlar da bedelini kredi kartı ile ödeyerek bu kursa 

katılabilirler. 

  

                                                
3 Khan Academy, Khan Academy Hakkında, 2015, http://www.khanacademy.org.tr/about.asp?ID=1, (18.04.2015) 
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3. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) 

E-learning, zaman ve mekan bağımlılığı olmadan öğrencinin kendi için en uygun olan 

koşulda öğrenimini web üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyan uzaktan 

öğrenme modelidir.4 

Learning Management System (LMS) web tabanlı bir e-öğrenme yazılımıdır. Bir web 

suncusuna yüklenebilen bu yazılım öğrenme ve öğretmeye yönelik özellikler 

barındırır ve öğretici ile öğrenenin birbirleri ile eş zamanlı çalışabilmesine olanak 

sağlar. 

Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin başlıcaları ise ATutor, 

Claroline, Dokeos, eFront, Fle3, ILIAS, LON-CAPA, Moodle, OLAT, Sakai, 

Bodington, Drupal, eStudy,LAMS, Docebo, DotLRN, eLedge, Openelms olarak 

sıralanabilir.5 Yüksek lisans eğitimi pazarında ticari bir LMS olan Blackboard %41 

pazar payıyla liderdir, ardından %23 ile Moodle gelmektedir.6 

Genel olarak bütün LMS’ler aşağıdaki özellikleri sunar: 

• Kullanıcı yönetimi 

• İçerik yönetimi 

• Rol yönetimi 

• İletişim yönetimi (Chat, forum) 

• Takvim 

• Tarayıcı (Browser) üzerinden takip edilebilen ders içeriği 

Öğrenme yönetim sistemleri bilgi toplumu idealinin kilometre taşlarından biri olup, 

yakın gelecekte e-öğrenme’nin başındaki e- harfinin kalkacağı ve öğrenmenin doğal 

sürecinin çevrimiçi boyutlara taşınacağı öngörülmektedir. 

3.1. LMS’lerin Tarihçesi ve Gelişimi 

İlkel anlamda LMS’nin temelini oluşturan ilk makine Fransız kralı için çalışan İtalyan 
                                                
4 Burak Şişman, İrfan Şimşek, Zerrin Ayvaz Reis, İnternet Destekli Eğitim’de Bir Modül: Web Ortamını Etkin 
Kullanmak, 2007, İstanbul 
5 Özlem Ozan, XIII. Türkiye’DE İnternet Konferansı Bildirileri, ODTÜ, 2008, Ankara	  
6 The Campus Computing Project, A Profile of the LMS Market, 2013, 
http://www.campuscomputing.net/sites/www.campuscomputing.net/files/CampusComputing2013_1.pdf, 
(16.04.2015)	  
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bir mühendis olan Agostino Ramelli tarafından geliştirilmiştir. Bookwheel adlı bu 

makine episiklik dişli takımının -o dönemde sadece astronomik saatlerde kullanılan 

bir sistem- kitapları (bir düzineden fazla) taşıyan rafların çarkın konumu ne olursa 

olsun aynı açıda kalmasını sağlayan bir sisteme dönüştürülmesi fikrinden ortaya 

çıkmıştır. Oturmuş durumdaki okur el ya da ayak kontrollerini kullanarak istediği 

kitabı dizinin önüne getirebilmektedir. Ramelli bu makinesinden bahsettiği kitabında 

şöyle demektedir: “Bu tür bir makine ile insan yerinden kıpırdamadan pek çok kitap 

görüp okuyabilir.”7 

 

Resim 1: Ramelli’nin Okuma Makinesi 

Kaynak: http://de.wikipedia.org, Erişim: 11.02.2015 

Bilgisayarların gelişimi ile birlikte 20. Yüzyılın sonlarında LMS’ler ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde LMS’ler Ramelli’nin asırlar önce hayal ettiği oturulan yerden sadece 

birkaç el hareketi ile bilgilere kolay bir şekilde ulaşmayı amaçlamakta ve bunu 

gerçekleştirmektedir. 

90’lı yıllarla birlikte dünyada bir çok özel veya devlet okulu ile özel ve devlet 

                                                
7 Alberto Manguel, Okumanın Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 6. Baskı (çev. Füsun Elioğlu), 2013	  
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üniversiteleri çevrimiçi kurslar sağlamaya başlamışlardır. Bu kurslar, coğrafi 

engelleri, fiziksel engelleri ortadan kaldırmış ve maliyetlerde önemli düşüşler 

sağlamıştır. Bugün birçok okul e-learning ile takviye dersleri sağlamakta, birçok 

üniversite de lisans ve yüksek lisans programı sunmaktadır. 

2000’li yıllarla birlikte şirketler de e-learning ile birlikte çalışanlarına eğitim vermeye 

başlamışlardır. Özellikle coğrafi olarak geniş alanlara yayılmış çok şubeli şirketler 

çalışanlarını tek merkezden ve aynı standartlarda eğitebilmek için e-learning’e yatırım 

yapmışlardır. 

3.2. LMS’lerin Mimarisi 

LMS’ler bir internet, intranet veya extranet ağlarına bağlı bir sunucu üzerinde 

çalışırlar. Bir LMS, başka bir dış sisteme, örneğin bir üniversitenin öğrenci bilgi 

sistemine entegre edilebilir. LMS üzerinde kurs ücreti ödemek üzere sanal pos 

entegrasyonları kurulabilir. Modern LMS’ler muhteviyatlarında birer içerik yönetim 

sistemi (content management system – cms) barındırırlar. LMS’lerde genelde canlı ve 

test sistemi olmak üzere iki sistem kullanılır. Test sisteminde geliştirmeler yapılır ve 

test edilir, yapılan değişiklikler onaylanıp canlı sisteme entegre edilir. Aşağıda 

resimde Moodle’ın mimarisi görülmektedir:  

 
Resim 2: Moodle LMS’nin mimarisi 

Kaynak: https://moodledevops.files.wordpress.com, Erişim: 18.03.2015 
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3.3. SCORM Paketleri 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) web tabanlı e-learning için 

geliştirilmiş bir standarttır. E-learning içeriklerinin birlikte çalışma, yeniden kullanım, 

ulaşılabilirlik, devamlılık, ölçeklenebilirlik, sıralama ve yönetilibilirlik özelliklerini 

içerir. Günümüzde hemen hemen bütün LMS’ler SCORM paketlerini 

desteklemektedirler. 

SCORM standardı, A.B.D ordusunda gerçekleştirilen e-learning sisteminde her 

birimin farklı çeşitlerde içerik oluşturmasından ötürü gelen sıkıntılardan dolayı ortaya 

çıkmıştır. Savunma bakanı ve A.B.D Başkanı’nın da katıldığı ilgili kurum, üniversite 

ve firmaların bir araya geldiği bir eğitim konferansında duyurulmuş ve kullanılmaya 

başlanmıştır.8  

                                                
8	  SCORM, Wikipedia, 2015, http://tr.wikipedia.org/wiki/SCORM, (16.04.2015)	  
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4.MOODLE 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) internet 

ortamında çalışan, açık kaynaklı, sürekli geliştirilen bir LMS’dir.  

Moodle PHP destekleyen ve bir SQL barındırabilen her sunucuya kurulabilir. 

Windows, Linux ve Mac OS X işletim sistemlerinde çalışabilir. 

Moodle şu diller dahil olmak üzere 82 dil desteği sunmaktadır. Arapça, Katalanca, 

Çince, Çekçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, 

Japonca, Norveççe, Portekizce, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Romanca, 

Türkçe.9 

Moodle açık kaynaklı olduğundan dolayı dünya üzerinde en yaygın LMS’lerden biri 

olup,  sürekli geliştirilmektedir. Aşağıdaki tabloda Moodle’ın dünya üzerindeki 

kullanımına yönelik veriler mevcuttur: 

Kayıtlı Site 53.609 

Ülke 224 

Kurs 7.792.604 

Kullanıcı 69.529.915 

Kayıt Olunan Ders 164.287.302 

Forum Başlığı 140.01.196 

Quiz Sorusu 294.159.049 

 

Tablo 4: Moodle İstatistikleri Kaynak: moodle.net/stats 

Kaynak: http://moodle.net/stats, Erişim: 15.03.2015 

Moodle esnek yapısı sayesinde 10 kullanıcıya da 100.000 kullanıcıya da aynı kalitede 

hizmet verebilmektedir. Bunun için sunucunun kaliteli olması yeterli olmaktadır. 

                                                
9 Moodle Guide, Free Software Foundation, 1991	  
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Aşağıdaki grafikte kullanıcı sayısına göre dünya üzerindeki Moodle sitelerinin 

sayısını görmek mümkündür: 

Grafik 1: Moodle Site/Kullanıcı Sayısı 

Kaynak: http://moodle.net/stats, Erişim: 15.03.2015 

4.1 Moodle’ın Tarihçesi ve Gelişimi 

Moodle Martin Dougimas tarafından 1990’da geliştirilmeye başlanmış ve aynı yıl 

prototipi ortaya çıkarılmıştır. Moodle altyapısı ile ilk siteyi yine kendisi 

http://smec2001.moodle.com üzerinde kendisi kurmuştur. Moodle’ın herkesin 

kullanımına açık ilk versiyonu Moodle 1.0 Ağustos 2012’de internete sunulmuştur.10 

Moodle 2007 yılında “En İyi Açık Kaynaklı Öğrenim Yönetim Sistemi Ödülü“ nü 

kazanmıştır.11 

2015 yılı itibari ile Moodle’ın 2.8 numaralı sürümü internete sunulmuş ve gelişmiş 

transkript yönetimi, mobil uyum, geliştirilmiş soru bankası ve sınav özellikleri, 

HTML 5 uyumu ile günümüz standartlarına erişmiştir.12 

                                                
10  Moodle GNU, "History of Moodle", 2014, https://docs.moodle.org/25/en/History (10 Nisan 2015) 
11 Moodle GNU, "History of Moodle", 2014, https://docs.moodle.org/25/en/History (10 Nisan 2015) 
12 Moodle GNU, "New Features of Moodle", 2014, https://docs.moodle.org/28/en/New_features (11 Nisan 2015)	  
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4.2. Moodle Modülleri 

4.2.1 Fotoğraf Galerisi 

Fotoğraf galerisi modülü ile kurs yöneticisi kurs içerisinde çeşitli fotoğraf galerileri 

oluşturabilir. 

Fotoğraflar sisteme tek tek veya toplu olarak (.ZIP formatında) yüklenebilmektedir. 

Fotoğraflar yüklendiğinde otomatik olarak thumnmail (fotoğrafın önizlemesi) sistem 

tarafından oluşturulmaktadır. Bir fotoğrafın önizlemesine tıklandığında fotoğraf 

gerçek boyutu ile görüntülenebilir. 

İstenildiği takdirde öğrenciler fotoğraflara yorum yapabilirler. 

4.2.2 Dosya 

Dosya modülü ile öğretmen çeşitli dosyaları bir kurs materyali olarak sisteme 

ekleyebilir. Dosya kurs arayüzüne gömülü olarak veya öğrencinin direk indirebileceği 

şekilde yüklenebilir. Modül bir çok dosya türünü desteklemektedir. Örneğin kurs 

içerisine bir HTML sayfası veya bir Flash objesi gömmek mümkündür. 

4.2.3 Kitap 

Kitap modülü uzun metinlerde çok sayfalı çalışmayı sağlar. Metin, grafik ve medya 

türlerini destekler. 

4.2.4 URL 

URL modülü ile bir siteye link verilip öğrenci o siteye yönlendirebilir. Bu modül 

genelde telif hakkı sebebiyle sisteme yüklenmemesi gereken içeriklerde kullanılır. 

Telif hakkı ihlali yaratmamak için öğrenci doğrudan bilginin kaynağına yönlendirilir. 

Açılacak olan sayfanın yeni bir sekmede mi yoksa site içerisinde gömülü olarak mı 

(embed) açılacağı ayarlanabilir. 

4.2.5 Metin Kutusu 

Metin kutusu modülü ile kurs içerisinde başlık veya kısa bir özet olarak bilgi 

verilebilir. Bu modül genelde kurs hakkında oryantasyon amacıyla kullanılmaktadır. 
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4.2.6 Sayfa 

Bir metin sayfası metin, resim, ses, video ve link içerebilir. Düzenlemesi oldukça 

kolay olup mobil cihazlarda kolay açılmaktadır. 

4.2.7 Dizin 

Dizin sisteme yüklenen dosyaların düzenlenmesini ve bir sıraya dizilmesini sağlar. 

4.2.8 Oylama 

Oylama modülü ile öğretmen öğrencilere cevaplarını önceden hazırladığı bir soru 

sorup içlerinden birini oylamasını isteyebilir. Sonuçlar sadece öğretmene 

görüntülenecek veya anonim görüntülenecek veya herkese açık olarak görüntülenecek 

şekilde öğretmen tarafından ayarlanabilir. 

4.2.9 Ödev 

Ödev modülü ile öğretmen öğrencilere sistem üzerinde veya sistemden bağımsız bir 

ödev verebilir. Öğrenciler ödevlerini sistem üzerinde metin giriş alanına yazarak veya 

hazırladıkları bir dosyayı sisteme yükleyerek öğretmene iletebilirler. Öğretmen teslim 

tarihi ve saati yaratabilir.  

Öğrencilerin ödevlerini dosya olarak göndereceği durumda dosya türleri döküman, 

sunum, tablo, resim, ses, video vb. olabilmektedir. 

Öğretmenin ödevlerini sistemde daha önceden ayarları yapılmış olan not sistemine 

göre notlandırır ve sonuçlar veritabanına daha sonra transkript vb. hesaplamalarda 

kullanılmak üzere kaydedilir. 

4.2.10 Sertifika 

Sistem üzerinde başarılı olan öğrencilere otomatik olarak sertifika/diploma/başarı 

belgesi vb. belgeler vermeyi mümkün kılan modüldür. Döküman PDF formatında 

üretilir. Tasarımını sistem üzerinde yapmak mümkündür. 
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Resim 3: Moodle Sertifika Modülünde Oluşturulmuş Örnek Bir Sertifika 

Kaynak: http://docs.moodle.org, Erişim: 15.04.2015 

4.2.11 Sohbet (Chat) 

Sohbet öğrencilerin kendi aralarında canlı olarak metin tabanlı görüşme yapabildiği 

modüldür. Öğretmen de katılabilir. Sohbet modülü tek seferlik bir aktivite olarak 

kursun içerisinde yaratılabilir veya düzenli hale getirilebilir. Örneğin bir kursu alan 

öğrenciler haftada bir gün belirli bir saat aralığında düzenli olarak görüşebilirler. 

Sohbet sisteminde konuşulanların kayıtları tutulur ve sohbete katılan herkesin 

kullanımına açıktır.  
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Resim 4: Moodle Chat Modülünde Örnek Bir Chat Ekranı 

Kaynak: http://tracker.moodle.org, Erişim: 16.04.2015 

4.2.12 Veritabanı 

Öğretmen tarafından çeşitli veritabanlarını kolay bir arayüz ile oluşturmaya yarayan 

modüldür. Sistemde örnek veritabanı şablonları bulunmaktadır. Öğretmen dilerse 

kayıtlara yorum özelliğini açarak öğrencilerin kayıtlar üzerine yorum yapmasını 

sağlayabilir. 

4.2.13 Geri Bildirim  

Geri bildirim modülü ile öğretmen çeşitki sıru seçenekleri ile (Evet/hayır, çoktan 

seçme, metin girişi vb.) anketler oluşturabilir. Sonuçları açık olarak paylaşabilir veya 

sadece kendisinin görebileceği şekilde ayarlayabilir. 

4.2.14 Forum 

İnternet ortamında bilinen forum özelliğinin Moodle içerisinde oluşturulabilmesini 

sağlayan modüldür. Öğrenciler burada tartışmalar başlatabilir, sorular sorabilirler ve 

birbirlerinin sorularını cevaplayabilirer. Başlattıkları konulara resim ve ek dosya 

ekleyebilirler. Başlatılan tartışmalar öğrenciler ve öğretmenler tarafından oylanabilir. 
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Bu modül öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmasına ve birbirlerine faydalı 

olmasına olanak sağlaması bakımından önemli ve çok tercih edilen bir modüldür. 

İnternette forumların yaygın olması sebebiyle öğrencilerin alışkın olduğu bir 

sistemdir. 

4.2.15 Sözlük 

Sözlük modülü ile eğitimde kullanılan kısaltma ve tanımların listesi bir veritabanı 

haline dönüştürülebilir. Öğretmenin ayarlaması durumunda öğrenciler tanımlar 

üzerinde yorum yapabilirler. 

4.2.16 Ders 

Ders modülü, içeriği ve uygulama faaliyetlerini bir paket olarak sunmak ve bunu bir 

sınava bağlamak için kullanılan modüldür. Sınav sonuçları transkript hesaplaması için 

veritabanına kaydedilir. 

4.2.17 SCORM Paketi 

SCORM formatındaki içeriğin Moodle sistemine yüklenebilmesini sağlayan 

modüldür. .ZIP formatında sıkıştırılmış bir SCORM paketi bu modül ile Moodle 

sistemine yüklenebilir. 

4.2.18 Test (Quiz) 

Test modülü ile öğretmen test oluşturabilir. İstenildiği takdirde öğrencinin birden 

fazla katılım sağlamasına izin verilebilir. Soruların öğrencilere farklı sıralarda 

gösterilmesi sağlanabilir. Soruların sistemdeki soru bankasından rastgele seçilmesi 

sağlanabilir. Bir süre sınırı belirlenebilir. 

Bir test içerisinde çoktan seçmeli soru, eşleştirme sorusu, kısa veya uzun cevaplı 

metin girişi soruları veya matematiksel cevap gerektiren sorular sorulabilir. 

Öğretmen dilerse sınav sonunda doğru cevapların gözükmesini sağlayabilir. 
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Resim 5: Moodle Quiz Modülü Yönetiminde Soru Ekleme Ekranı 

Kaynak: http://tracker.moodle.org, Erişim: 16.04.2015 

4.2.19 Sanal Sınıf 

Adobce Connect yazılımının Moodle’a kolay entegrasyonu sayesinde öğretmen sanal 

bir sınıf oluşturarak canlı olarak sesli ve görüntülü ders anlatabilir. Dilerse bu dersin 

kaydını alabilir, video olarak saklayabilir. 

Bunun için Adobe Connect Server kurulmalıdır. 

4.2.20 Wiki 

Wiki modülü ile öğrencilerin bilgi birikimlerini dijital ortama taşıması sağlanabilir, 

Wikipedia benzeri bir oluşum oluşturulabilir 

4.2. Moodle’ın Faydaları 

Moodle’ın faydaları aşağıdaki tabloda öğretici, öğrenci, sistem yöneticisi ve yatırımcı 

olmak üzere, dört farklı açıdan, aşağıdaki tabloda detaylı olarak incelenmiştir.

 

Öğrenci Açısından Faydalar • Kolay ve sezgisel kullanım 
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• Öğrenci ve öğretmenlerle kolay 

etkileşim imkanı 

• Yeniliklerden ve haberlerden e-

posta veya RSS beslemesi ile 

haberdar olabilme 

• Dersleri takip edebilme, hatalarını 

görebilme, geriye dönük dersleri 

tekrarlayabilme 

Öğretmen Açısından Faydalar • Öğretim ortamını kolay 

tasarlayabilme 

• Sistemde var olan öğretim 

materyallerini tekrar tekrar 

kullanabilme 

• Sistemde var olan sınav ve testler 

üzerinde değişiklik yapıp tekrar 

kullanabilme 

• Öğrencilerle grup olarak veya 

bireysel olarak etkileşim 

• Sistemdeki diğer öğretmenlerin 

aktivitelerine genel bakış 

• Programlama bilgisi olmaksızın 

işlem yapabilme 

• Geçmiş ders ünitelerini 

gerektiğinde tekrar kullabilme 

• Diğer öğretmenlerle materyal 

alışverişi yapabilme 

• Desteklenen formatlarla sisteme 

test ve sınav aktarabilme 

• İnternet ortamında sistem 

hakkında yardım dökümanları 

bulabilme 

Sistem Yöneticisi Açısından Faydalar 
 

• Açık kaynak teknolojiler (Apache 

Server, MYSQL, PHP) sayesinde 
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kolay kurulum ve kullanım 

• İntenet, intranet veya extranet 

ortamlarında kurulum. 

• Veritabanına tam erişim 

• Açık kaynak olması sebebiyle 

ihtiyaçlar doğrultusunda modül 

yazabilme ve sisteme entegre 

edebilme. Başka sistemlerle 

entegrasyon olanağı.  

• Ders ve öğrenci sayısında 

kısıtlama olmaması. 

• SCORM, XML gibi teknolojilerle 

tam uyum. 

• Kolay rol yönetimi. (Sistem 

yöneticisi, kurs yöneticisi, 

öğretmen, öğrenci, misafir) 

• Otomatik yedekleme 

• Üye yönetimi ve üye listesini 

desteklenen formatlarla sisteme 

aktarabilme. 

• Kullanıcı desteği maliyetinin 

düşük olması 

• Yaygın ve ücretsiz 

dökümantasyon 

Yatırımcı Açısından Faydalar 
 

• Düşük giriş maliyeti, ücretsiz ve 

açık kaynak yazılım. 

• Kısa zamanda canlı kullanıma 

geçiş imkanı 

• Mevcut ders ve öğretmen 

işleyişine uyum sağlayabilme 

• Yazılım için sıfır sabit maliyet 

• Kısa zamanda çalışan ve 

müşterilerin sisteme uyumu 
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Tablo 5: Moodle Faydaları 

4.3 Moodle Tasarımı 

Moodle’da tasarım “Tema“larla yönetilir. Tema, Moodle’ın tema 

dökümantasyonundaki değişkenler kullanılarak geliştirilebilen bir tasarım dosyaları 

bütünüdür. Moodle standart olarak bir tema ile yüklenmektedir ve piyasada ücretli 

veya ücretsiz yüzlerce tema bulunabilmektedir. Tasarım ve tasarım uygulama 

alanında deneyim sahibi kişiler, Moodle’ın tema geliştirme dökümanını kullanarak 

tema geliştirebilir. Moodle’da bir temanın içinde bulunan önemli dosyalar aşağıdaki 

tabloda ifade edilmiştir: 

Dizin Dosya Açıklama 

/ config.php Tema ile ilgili tüm ayar ve 

tanımlamaları içeren ayar 

dosyasıdır. 

/ lib.php Class ve function 

komutlarını içeren 

dosyadır. 

/ renderers.php Özel derleyicileri içeren 

dosyadır 

/ settings.php Lokal ayarların 

tanımlandığı dosyadır. 

(Örneğin arka plan rengi 

seçimi) 

/ version.php Tema versiyon bilgisini 

tutan dosyadır. 

/fonts/ *.woff, *.ttf, *.eot, *.svg, 

*.otf 

Font dosyalarıdır. 

/javascript/ *.js Özel geliştirilmiş 

Javascript dosyaları 

içindir. 

/lang/  Dil dosyası 

/layout/ *.php Tasarım dosyaları içindir 
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/pix/ *.png, *.jpg, *.gif, *.svg CSS tarafından kullanılan 

resim dosyalarıdır. 

/style/ *.css CSS dosyalarıdır. 

Tablo 6: Moodle Temasında Önemli Dosyalar 

Kaynak: http://docs.moodle.net, Erişim: 15.03.2015 

Moodle’da bir tema tasarımı yapılırken her element ayrı ayrı tasarlanmalı ve 
kodlanmalıdır. Bu elementlerin açıklaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Element Açıklama 

base Bloklar hariç genel tasarım 

standard Bloklar dahil genel tasarım. 

course Kurs sayfası tasarımı 

coursecategory Kurs kategori sayfası tasarımı 

incourse Kurs sayfasındaki modüllerin tasarımı 

frontpage Anasayfa tasarımı 

admin Yönetici sayfası tasarımı 

mydashboard Kullanıcı paneli tasarımı 

mypublic Kullanıcı genel sayfası tasarımı 

login Giriş sayfası tasarımı 

popup Açılır pencere tasarımı 

frametop Bloklar ve alt kısım hariç tasarım 

embedded Gömülü objelerin bulunduğu sayfalar için 
tasarım 

maintenance Güncelleme ve yükleme esnasında aktif 
olan sitenin bakım modu sayfasının 
tasarımı 

print Yazıcı dostu tasarım 

redirect Yönlendirme tasarımı 

report Rapor tasarımı 
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secure Güvenli kip tasarımı 

Tablo 7: Moodle Temasında Tasarlanması Gereken Elementler 

Kaynak: http://docs.moodle.net, Erişim: 15.03.2015 

 

 

 

Resim 6: Örnek Bir Moodle Teması 

Kaynak: http://vidyamantra.com, Erişim: 18.04.2015 

4.4 Mobil Cihazlar İçin Moodle 

Akıllı telefon ve tablet gibi yoğun mobil cihaz kullanımı bütün internet tabanlı 

sistemlerde olduğu gibi LMS’lerde de mobil odaklı geliştirmelere vesile olmuştur. 

Moodle’ın da Android, IOS ve Windows Phone işletim sistemleri için özel 

uygulaması bulunmaktadır. Kullanıcı bu uygulama ile Moodle tabanlı herhangi bir 

sitenin içeriğine ulaşabilir. 
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Resim 7: Moodle Mobil Uygulaması 

Kaynak: http://play.google.com, Erişim: 18.04.2015 
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Resim 8: Moodle Mobil Uygulaması 

Kaynak: http://play.google.com, Erişim: 18.04.2015 

Uygulamaların yanı sıra günümüzde yaygın bir teknoloji olan tepkisel tasarım 

(responsive design) Moodle tarafından benimsenmiş ve uyumlu temalarda 

kullanılmıştır. Tepkisel tasarım bir sitenin tüm cihazlarda uyumlu açılmasını sağlayan 

bir web tasarım teknolojisidir. 

Moodle’ın mobil uygulmasının genel özellikleri aşağıdaki gibidir: 

• Tablet ve telefonlarda çalışabilme 

• Yerel depolama alanına fotoğraf, ses ve video kaydedilebilme 
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• Kurs  üyeleri ile mesajlaşma, telefon üzerinden arama, rehbere ekleme 

• Kişisel not alabilme 

• Kurs kaynaklarını indirebilme ve görüntüleyebilme 

• Anlık bildirimler 

• Ajanda özelliği ve yerel ajandayla entegre olabilme 

 

Ekran Görüntüsü 1: Mobil web tarayıcıda görünümü 

4.5 Moodle Kurulumu İçin Gereksinimler 

Moodle kurulumu için gereksinimler sunucu gereksinimleri ve veritabanı 

gereksinimleri olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir. 

4.5.1 Sunucu Gereksinimleri 

• PHP 5.4.4 (en düşük) 
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• Ghostscript 

• 160 MB (en düşük) depolama alanı 

• 1 GHz (en düşük) işlemci 

• 256 MB (en düşük) RAM 

4.5.2 Database Gereksinimleri 

Veritabanı olarak aşağıdaki veritabanı yönetim sistemlerinden biri tercih edilmelidir. 

• PostgreSQL (en düşük 9.1)  

• MySQL (en düşük 5.5.31)  

• MariaDB (en düşük 5.5.31)  

• Microsoft SQL Server (en düşük 2008)  

• Oracle Databasemin (en düşük 10.2) 

Moodle daima en yeni veritabanı yönetim sistemi sürümünü tercih etmeyi 

önermektedir.. 

4.6 Moodle Kurulumu 

Bu bölümde Moodle’ın sunucuya kurulumu adım adım anlatılacaktır. Önerilen 

kurulum adımları aşağıdaki gibidir: 

1. İlk olarak Moodle yazılımı moodle.org adresinden indirilmelidir. 

2. İndirilen dosyalar sunucuya aktarılmalıdır. 

 
Ekran Görüntüsü 2: Sunucuya aktarılmış olan Moodle dosyaları 
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3. Veritabanı ve veritabanı kullanıcısı yaratılmalıdır. 

4. Moodle, sisteme yüklenecek olan medya dosyalarını, geçici dosyaları, cache 

(ön bellek) dosyalarını ve session (oturum) dosyalarını saklayacağı bir klasöre 

ihtiyaç duyar. Bu nedenle sistemde „moodle-data“ isminde bir klasör 

yaratılmalıdır. 

 
Ekran Görüntüsü 3: Moodle-Data Klasörü 

5. Dil seçimi yapılır. 

 Ekran Görüntüsü 4: Moodle Kurulumu – Dil Seçimi Ekranı 

6. URL seçimi yapılır. 
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Ekran Görüntüsü 5: Moodle Kurulumu – URL seçim ekranı 

7. Veritabanı seçilir. 

 Ekran Görüntüsü 6: Moodle Kurulumu – Veritabanı seçim ekranı 

 

8. Veritabanı kullanıcı adı ve şifresi girilir. 
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Ekran Görüntüsü 7: Moodle Kurulumu – Veritabanı ayarlama ekranı 

9.  Sistem sunucu kontrollerini otomatik olarak yapar. 
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Ekran Görüntüsü 2: Moodle Kurulumu – Sunucu kontrolleri 

 

10. Kurulumların başarılı olduğuna dair uyarı ekranı gelir. 

 
Ekran Görüntüsü 3: Moodle Kurulumu – Moodle başarılı kurulum uyarıları 

 

11. Sistem yöneticisi profili oluşturulur. 
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Ekran Görüntüsü 4: Moodle Kurulumu – Sistem yöneticisi ad soyad ve şifre 

bilgileri 

12. Site bilgileri ayarlama ekranı doldurulur. 

 
Ekran Görüntüsü 5: Moodle Kurulumu – Site bilgileri ekranı 



32 
 

 

13. Kurulum tamamlanmıştır 

 
Ekran Görüntüsü 6: Moodle Kurulumu – Moodle son kullanıcı ekranı 
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5. UYGULAMA PROJESİ: MOODLE TABANLI SAP KURSU 

Bu bölümde Moodle üzerinde geliştirilmiş olan örnek bir proje üzerinden (SAP 

Kursu) Moodle’ın genel özellikleri ve kullanımı anlatılacak, önemli adımlar ekran 

görüntüleri ile desteklenecektir. 

5.1 Moodle Sistemine Genel Bakış 

Sisteme yönetici olarak giriş yapıldığında sol menüde yöneticiye ait yönetim alanları 

belirmektedir. Yönetici buradan sistemle ilgili tüm ayarlara müdahale edebilir. 

 

 
Ekran Görüntüsü 7: Moodle Yönetici Paneli 

5.2 Moodle Sisteminde Ders Oluşturma 

Sistemde yaratılan her kurs bir kategoriye bağlı olmalıdır. Sistemde ABAP Kategorisi 

yaratılıp ABAP Kategorisine bağlı olarak ABAP kursu yaratılmıştır. 
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Ekran Görüntüsü 8: Moodle Kurs Yaratma Ekranı 

Aynı ekranın devamında yaratılmak istenen kursun ayarları yer almaktadır. Bu 

ayarlardan kursun haftalık veya başlıklar halinde planlanması, bölüm sayısı, kurs 

sayfasının görünüm formatı, varsayılan kurs dili, ziyaretçi erişimi vb ayarlar 

kolaylıkla yapılabilmektedir. 
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Ekran Görüntüsü 9: Moodle Kurs Yaratma Ekranı 

Kurs yaratıldıktan sonra sistem kursa öğrenci atama ekranına yönlendirmektedir. 

Sistemde var olan öğrenciler bu kurs için kursu oluşturan kişi tarafından atanabilir 

veya ayarlardan izin verilir ise öğrenciler açık olan kursa kendileri kayıt olabilirler. 

Bu kayıt onaya bağlı olarak da gerçekleştirilebileceği gibi onay alınmaksızın atama da 

sağlanabilir. Aşağıda sistemde önceden yaratılmış olan öğrenciler bu kursa atanmıştır: 
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 Ekran Görüntüsü 10: Moodle Kursa Öğrenci Atama Ekranı 

5.2.1 Kursa Dosya Ekleme 

Kursa gerekli öğrenci atamaları yapıldıktan sonra içerik eklemek için sağ üst köşede 

bulunan “Düzenlemeyi etkinleştir” butonu kullanılır. Böylece her ders haftasının 

altında materyal eklemek için bir buton belirir. Butona basıldıktan sonra sistem içerik 

eklemek üzere adım adım yönlendirmektedir. 
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Ekran Görüntüsü 11: Moodle Kursa İçerik Ekleme Ekranı – Dosya Menüsü 

File seçeneği ile sisteme .pdf, .docx, .xlsx, .pptx gibi eğitimde sık kullanılan dosya 

türleri eklenebilmektedir. Sistem “sürükle bırak” (drag and drop) gibi modern 

yükleme (upload) seçeneği sunmaktadır. 
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Ekran Görüntüsü 12: Moodle Kursa Dosya Ekleme Ekranı 

Yukarıdaki dosya ekleme ekranında örnek olarak bir “ABAP Programlamaya Giriş” 

dökümanı sisteme yüklenmiştir. Kursa kayıtlı olan öğrenciler artık bu dosyaya 

erişebilecek durumdadırlar. 
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 Ekran Görüntüsü 13: Moodle Öğrenci Göz Kurs İçeriği Ekranı 

Dosya yükleme ekranında Tasarım (Apparence) kulakçığı açılarak bu dökümanın 

nasıl gösterileceği de ayarlanabilmektedir. Eklenmiş olan pdf dosyası “bilgisayar 

indirme”, “yeni sekmede açma”, “kurs içeriğine gömme” (embed) ve “açılır 

pencerede gösterme” (pop up) şeklinde ayarlanabilmektedir. 
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 Ekran Görüntüsü 14: Moodle Kursa Dosya Yükleme Ekranı 

Bu şekilde kayıt gerçekleştirildiğinde döküman artık bir pop up içerisinde 

gösterilecektir. 
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Ekran Görüntüsü 15: Moodle Öğrenci Gözüyle Pop Up Formatında Dosya Ekranı 

5.2.2 Kurs İçerisinde Dış  Bağlantı Oluşturma 

Bir kurs içerisinde eğitmen faydalı gördüğü bir dış kaynağa link verebilmektedir. 

Bunun için “Aktivite ve Kaynak Ekleme” menüsündeki “URL” seçeneği seçilir. 
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Ekran Görüntüsü 16: Moodle Kursa İçerik Ekleme Ekranı – URL Menüsü 

URL seçeneği seçildikten sonra URL ekleme ekranı gelmektedir ve başlık, açıklama 

ve link bilgileri girilip kaydedilir. 
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Ekran Görüntüsü 17: Moodle Kursa URL Ekleme Ekranı 

Eklenen URL kurs içerisinde yerini alacak ve tasarım ayarlarında belirtildiği şekilde 

açılacaktır. 

Ekran Görüntüsü 18: Moodle Öğrenci Gözüyle Kurs Ekranı 
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5.2.3 Kurs İçerisinde Sınav Oluşturma 

Bir kurs içerisinde sınav oluşturulup öğrencilerin bilgi birikimleri ölçme ve 

değerlendirmeye tutulabilir. Kesin cevap içeren matematiksel sorular ve test soruları 

sistem tarafından otomatik değerlendirilebilirken ucu açık soru formatları eğitmen 

tarafından değerlendirilebilir. Bu ölçme ve değerlendirme önceden tercih edilmiş 

notlama sistemleri ile yapılabilir. 

 
Ekran Görüntüsü 19: Moodle Kursa İçerik Ekleme Ekranı – Sınav Menüsü 

Sınav menüsü bir çok ayarlamayı çok basit bir şekilde sunmaktadır. 
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Ekran Görüntüsü 20: Moodle Kursa İçerik Ekleme Ekranı – Sınav Menüsü 

Genel ayarlar başlığı altında sınav ismi ve açıklaması girilir. 

Ekran Görüntüsü 21: Moodle Sınav Menüsü Genel Ayarları 

Zamanlama menüsü altından sınavın aktif olacağı tarih ve saat aralığı belirlenebilir. 

Eğer seçim yapılmazsa sınav hep açık olacaktır. Bu bölümden bir sınav süresi 
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belirlenebilir. Sınav süresi belirlendiğinde sistemin, zamanı doldurmasına rağmen 

sınavı bitmemiş öğrencilerin durumunu nasıl belirleyeceği seçilir. Örneğin süresi 

bittiğinde öğrencinin vermiş olduğu tüm cevaplar sisteme kaydedilip sınavı 

sonlandırılabilir, veya verdiği yanıtlar dikkate alınmaksızın sınavı sonlandırılabilir. 

Ekran Görüntüsü 22: Moodle Sınav Menüsü Zamanlama Ayarları 

Puanlama menüsünde ise izin verilen katılım sayısı belirlenebilir. Eğer bir öğrenciye 

birden fazla katılım hakkı tanınıyorsa sistemin en yüksek puanı alması, ortalama 

puanı alması veya en düşük puanı alması tercih edilebilir. 
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Ekran Görüntüsü 23: Moodle Sınav Menüsü Puanlama Ayarları 

Görünüm menüsünden sınavda soruların rastgele veya sıra ile gösterilmesi seçilebilir. 

Sınavın tek bir sayfada gösterilmesi veya bir sayfada gösterilecek soru adedi 

belirlenebilir. 

 

Ekran Görüntüsü 24: Moodle Sınav Menüsü Görünüm Ayarları 

Genel geri bildirim ayarlarından ise sistemin öğrenciye aldığı puan karşılığında 

vereceği otomatik cevaplar ayarlanabilir. 
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Ekran Görüntüsü 25: Moodle Sınav Menüsü Genel Geribildirim Ayarları 

Sistem üzerinde gerekli ayarlamalar yapılıp kaydedildikten sonra soru ekleme 

sayfasına yönlendirme gerçekleşmektedir.  
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Ekran Görüntüsü 26: Moodle Sınav Menüsü – Soru Ekleme Ekranı 

Çeşitli türlerde soru eklemek mümkündür. Hesaplanmış soru tipleri, düz yazı soru 

tipi, eşleştirme, çoktan seçmeli, doğru/yanlış, kısa cevap, uzun cevap gibi bir çok soru 

tipi sistemde mevcuttur. Örnek olarak bir eşleştirme sorusu sisteme girilmiştir: 
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Ekran Görüntüsü 27: Moodle Sınav Menüsü – Eşleştirme Sorusu Ekleme 

Genel açıklamalar girildikten sonra sorular ve cevapları girilmelidir. 

 Ekran Görüntüsü 28: Moodle Sınav Menüsü – Eşleştirme Sorusu Ekleme 
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Sorular ve cevapları sisteme girilip kaydedildikten sonra soru önizlenebilir: 

 
Ekran Görüntüsü 29: Moodle Sınav Menüsü – Eşleştirme Sorusu Ekleme 

5.2.4 Sistem İçerisinde Toplu İş lemler Yapma 

Moodle üzerinde toplu şekilde bir çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin bir 

excel dosyasından sorular ve cevapları yüklenebilir, kullanıcılar sisteme aktarılabilir, 

kategorizasyon işlemleri yapılabilir veya bir .zip dosyası aracılığıyla kullanıcıların 

fotoğrafları bir kerede sisteme yüklenebilir. Aşağıdaki örnekte sisteme bir .zip dosyası 

içinde kullanıcıların fotoğrafları yüklenmiştir. Sistemin eşleştirme yapabilmesi için 

kullanıcı adı seçilmiş; fotoğraf dosyası isimleri kullanıcıadı.jpg şeklinde düzenlenmiş 

ve resimler.zip şeklinde sıkıştırılarak sisteme yüklenmiştir: 

Öncelikler Sistem Yönetimi – Users – Accounts – Upload users pictures yolu 

izlenerek aşağıdaki ekrana ulaşılmıştır: 
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Ekran Görüntüsü 30: Moodle Toplu Fotoğraf Yükleme Ekranı 

Sistem başarılı bir şekilde .zip dosyası içerisinden resimleri dosya adlarından 

faydalanarak kullanıcılara atamış ve işlemin başarılı olup olmadığına dair rapor 

vermiştir: 

 

Ekran Görüntüsü 31: Moodle Toplu Fotoğraf Yükleme Ekranı 
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Artık her kullanıcının profilinde birer fotoğrafı bulunmaktadır: 

 
Ekran Görüntüsü 32: Fotoğrafı Otomatik Yüklenmiş Bir Kullanıcı 
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6. SONUÇ 

İletişimin, ticaretin hatta sosyalleşmenin dijitalleştiği bir dünyada eğitimin 

dijitalleşmemesini tasavvur etmek hayli güçtür. Her ne kadar bazı araştırmalar yoğun 

dijital içeriğin olumsuz etkisini kara tahta modeli ile kıyaslayıp kara tahta üzerinde 

eğitimin avantajlarına odaklansa da hızlı artan dünya nüfusunda elektronik eğitime 

gereken önem verilmelidir ve verilmektedir. Öğrenim yönetim sistemleri ülkemizde 

henüz birkaç üniversite tarafından kısmen kullanılıyor olsa da dünyada öğrenim 

yönetim sistemleri üzerinde çok sayıda başarılı proje üniversiteler, hükümetler veya 

ticari kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekte ve eğitimde fırsat eşitsizliğini 

önlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve ülkemiz gibi bir çok 

modern ülkede halen üniversite eğitimi aileler için oldukça yüksek maliyetli, 

erkenden maddi birikim yapmayı gerektiren, mali açıdan oldukça sarsıcı bir olgu 

olup; elektronik öğrenim yöntemi ile hem etkili hem ucuz öğrenim sağlanabilmekte, 

aile ve öğrencilerin üzerindeki ekonomik ve psikolojik baskı azalabilmektedir. 

Elektronik öğrenme bu tip bireysel ve toplumsal amaçların yanı sıra, geniş coğrafi 

alana yayılmış büyük şirketlerin personel eğitimi maliyetini neredeyse sıfıra 

düşürebilmektedir. 

Günümüzde hemen hemen her sosyal amaca yönelik, bağımsız ve gönüllü kişilerce 

geliştirilen, açık kaynaklı dev projeler bulunmakta; Moodle ise elektronik öğrenme 

alanında bu misyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Moodle gibi modern, 

kolay ve keyifli kullanım sağlayan, hem amatör hem profesyonel düzeyde kullanımı 

mümkün kılan modüler yapılı sistemler insanlığın gelişiminde önemli roller 

üstlenmektedir. Ortalama bir internet kullanıcısı amatör düzeyde bir e-eğitim kanalı 

kurup yönetebilmekte, bilgilerini paylaşabilmektedir. 

Bilginin paylaştıkça çoğalacağını vurgulayan bu tip gelişmeler, insanlığın bulunduğu 

nokta adına ümit vermektedir. 
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