
Ders Modüllerini Düzenleme 
İlgili dönemin ders kayıtları tamamlandığında o dönem açılan dersleriniz UZEMOYS (uzemoys.ogu.edu.tr) ana 
sayfanızda, “Dersler” menüsü altında listelenecektir. “Gezinme Menüsü” dokümanında anlatıldığı şekilde, düzenlemek 
istediğiniz dersin ana sayfasına gelerek, ders modüllerinizi düzenlemeye başlayabilirsiniz.  
 
Tanımlanmış 
Modüller 
 
Her bir dersiniz için 
dersinizin ana 
sayfasında “ders 
etkinlikleri” veya sol 
tarafta yer alan ders 
gezinme menüsünde 
“modüller” başlığına 
tıkladığınızda, dersi 
yapılandırmanıza 
yardımcı olmak üzere 
hazırlanmış modüller 
görüntülenecektir. 

 
 

 
 

 
Ders Tanıtımı 
Modülü 
 
Dersleriniz için 
tanımlanmış olan “Ders 
Tanıtımı” modülünü 
düzenleyerek başlayın. 
 
“Ders Tanıtımı” 
modülünde yer alan her 
bir sayfayı düzenlemek 
için ilgili sayfa başlığına 
tıklayın.  

 

 
 

 
Örneğin “Ders 
Hakkında” başlığına 
tıkladığınızda yandaki 
şekilde bir sayfa 
görüntülenecektir. 
 
Sağ üst köşede yer alan 
“Düzenle” butonuna 
tıklayın. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Yanda görüntülenen 
sayfa içeriğini dersinize 
uygun olarak 
düzenledikten sonra 
“Kaydet” butonuna 
tıklayın. 

 
 

 
 
“Ders Tanıtımı” 
modülünde yer alan her 
bir sayfa için aynı 
düzenlemeleri yaptıktan 
sonra 1.Hafta Modülünü 
düzenlemeye devam 
edebilirsiniz.   

 
 
 

 
Haftalık Modüller 

 
Dersinizin akademik 
takvim ile tanımlanmış 
dönem boyunca her bir 
haftası için aşağıda 
1.Hafta örneğindeki gibi 
modüller ile 
karşılaşacaksınız. 
Modülde yer alan her bir 
öğeyi düzenlemek için 
öğe ismine tıklayın.  

 
 
 



 
 
Gelen sayfada Sağ üst 
köşede yer alan 
“Düzenle” butonuna 
tıklayın. 

 

 
 
 
 
İçeriği dersinize uygun 
olarak düzenledikten 
sonra “Kaydet & 
Yayınla” butonuna 
tıklayın. 

 
 
 



 
Ders Modüllerine Öğe Ekleme 
 
Bir modüle yeni bir öğe eklemek için ilgili hafta isminin sağ köşesinde yer alan “+ (öğe ekle)” simgesine tıklayın.  

 

 
 
Dosya Ekleme 
 
Sunum dosyaları ve ders 
materyalleri eklemek 
için açılır menüden 
“Dosya” seçin. 

 



 
 
 
 

Seçim kutusunda “Yeni 
dosya” seçerek, “Gözat” 
butonu ile 
bilgisayarınızdan 
yüklemek istediğiniz 
dosyayı seçin. 
 
“Öğe Ekle” butonuna 
tıklayarak dosya 
yükleme işlemini 
tamamlayın. 

 
 
 

 
Ödev Ekleme 

 
 
Modüle ödev eklemek 
için açılır menüde 
“ödev” seçin. 
 
Seçim kutusunda “yeni 
ödev” seçin. 
 
“Ödev adı” kısmında 
ödevinize bir isim verin. 
 
“Öğe Ekle” butonuna 
tıklayarak işlemi 
tamamlayın. 



 
Ödev Ayarları 
 
Ödev modüle 
eklendikten sonra ödev 
ismine tıkladığınızda 
yandaki ekran görüntüsü 
ile karşılaşacaksınız.  
 
Sağ üstte “düzenle” 
butonuna tıklayarak 
devam edin. 

 
Ödev Ayarları 

 
 

Ödev düzenleme 
ekranında ödevinize 
açıklama ekleyebilir, 
puanını 
belirleyebilirsiniz. 

 
 

 
Ödev Ayarları 

 
Ödev düzenleme 
ekranında, ödevin son 
teslim, başlama ve 
kesilme tarihlerini 
belirleyebilirsiniz. 
 
Tüm ayarları yaptıktan 
sonra “Kaydet & 
Yayınla” butonuna 
tıklayarak ödev 
düzenleme işlemini 
tamamlayın. 



 
 
 

Tartışma Ekleme 
 
Modülünüze tartışma 
eklemek için “+ (öğe 
ekle) 1” açılır 
menüsünde “tartışma” 
seçin. 
 
“Konu Adı” kısmına 
tartışma konusunu 
yazarak “öğe ekle- 2” 
butonuna tıklayın. 

 
Tartışma Ayarları 
 
Tartışma modüle 
eklendikten sonra 
tartışma ismine 
tıklayarak, gelen 
ekranda “düzenle” 
butonuna tıklayarak 
tartışmanıza açıklama 
ekleyebilir.  
 
“Gözat” butonu ile 
dosya ekleyebilirsiniz. 



 
 

Tartışma Ayarları 
 
Aynı menüde tartışma 
seçeneklerini ve 
tarihlerini 
ayarlayabilirsiniz. 
 
Ayarları yaptıktan sonra 
kaydet butonuna 
tıklamayı  unutmayınız. 

 
Harici URL Ekleme 
 
Modülünüze bir 
Youtube videosu ya da 
bulut ortamına 
yüklediğiniz ders 
materyalleri bağlantısını 
eklemek için “+ (öğe 
ekle)” açılır menüsünde 
“Harici URL” seçin. 
 
URL kısmında 
paylaşmak istediğiniz 
bağlantıyı, sayfa adına 
etkinlik adını girerek 
“öğe ekle” butonuna 
tıklayınız. 
 

 

 


