
 

K12NET ÜZERİNDEN ÖDEVLERE ERİŞİM,  
ÖDEV YAPMA VE ÖDEV GÖNDERME YÖNERGESİ 

 

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE  

ÖDEV VE BİREYSEL ÇALIŞMALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 
1- Hafta Sonu Ödevleri, her Cuma günü ilgili öğretmen tarafından K12net portalı veya mobil uygulaması üzerinden 

öğrencilere gönderilir. 25 Eylül 2020 itibariyle GEN Yayınları tarafından hazırlanan 3GEN Hafta Sonu Ödevleri ve 

İngilizce Worksheetler öğrencilere basılı olarak ulaştırılmaktadır. Bu dokümanlar pandemiden dolayı 3’er haftalık 

kitapçıklar şeklinde hazırlanmıştır. Velilerimiz 3 haftada bir okula gelip ödev kitapçıklarını teslim alabilir.   

 

2- 3GEN Hafta Sonu ödevleri 5,6 ve 9,10,11.Sınıf öğrencilerine verilmektedir. Bu ödev kitapçığı TMFS ve İngilizce 

derslerini kapsamaktadır. İlkokulda ödevler, Avcı serisinin Ödev Kitapçığından verilmektedir. Ortaokul ve 7 ve 

8.sınıf ile Lise 12.sınıfta ise hafta sonu ödevleri Soru Bankalarından verilmektedir. Bunlara ek olarak 

1,2,3,4,7,8.Sınıf öğrencilerine GEN Yayınları İngilizce Worksheetleri verilmektedir.   

 

3- K12netten ödev gönderimi yapılırken, her branş öğretmeni kendi dersine ait olan 3GEN Hafta Sonu Kitapçığı 

sayfalarını ekli PDF dosyası olarak öğrencileriyle paylaşır.  

 

4- Yüz yüze eğitim yaptığımız 8 ve 12.sınıflarda ödevler bir sonraki hafta, ilgili dersin ilk saatinde ödev verilen kitap 

üzerinden kontrol edilir. Ödev Kontrolünün sonucu ilgili hafta içinde K12nete işlenir. Bu sayede velilerimiz 

bilgilendirilir. 8 ve 12.Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim aldığı için bu süreç bu belirtilen şekilde ilerlemeye devam 

edebilir. 

 

5- 1,2,3,4,5,6,7 ve 9,10,11.Sınıflarda ise ödevlendirme ve ödev kontrolü öğrencinin tercih edeceği iki farklı şekilde 

yapılabilir.  

 

a. 5,6,9,10,11.Sınıftaki öğrenci okuldan basılı olarak ödev kitapçığını alır. 1,2,3,4 ve 7.Sınıftaki öğrenciler 

eğitim yılının başında verilen kitapları kullanır. Evinde bu basılı doküman/kitap üzerine yazı yazarak 

ödevini yapabilir. Tamamladığı ödev sayfalarının fotoğrafını çekip öğretmenine K12netten gönderebilir. 

Öğretmenimiz de K12netten öğrencinin gönderdiği ödev sayfalarını kontrol edip öğrenciye bireysel 

olarak K12net üzerinden ve / veya Canlı Online Derslerde sınıfa geri bildirimlerini iletebilir. Ödev kontrol 

sonucunu K12nete ilgili hafta içinde öğretmen tarafından işlenir. 

 

b. Öğrenci basılı ödevi okuldan almayabilir (bazı öğrencilerimiz şehir dışında), veya alsa bile dijital olarak 

yapmayı tercih edebilir. Bu yüzden öğretmenlerimiz K12netten ödev gönderimi yaparken ve kendi 

branşına ait ödev sayfalarının PDFini ekli dosya olarak gönderirken DİJİTAL KAĞIT OLUŞTUR butonunu 

tıklar. Öğrenci dokunmatik ekranlı bir cihaz (tablet, telefon) ve stylus’a (dokunmatik ekran kalemi) 

sahip ise, öğretmeninin K12netten gönderdiği Ödev dokümanını DİJİTAL KAĞIT UYGULAMASINI AÇ 

diyerek yapabilir. Bu şekilde yapmayı tercih eden öğrenciler Dijital Kağıt Uygulaması içinde PDFi açarak 

ödevini yapar ve KAYDET dediğinde ödev, öğretmene K12net sistemi tarafından otomatik göndermiş 

olur. Öğretmenimiz gelen ödevi aynı öğrencinin yaptığı gibi DİJİTAL KAĞIT UYGULAMASINI AÇ diyerek 

açar, öğrencisinin ödevini hem fotoğraf hem de video şeklinde görüntüleyebilir ve geri bildirimlerini 

ekran üzerine yazarak yapabilir. Öğretmen gerekli geri bildirimi yapıp KAYDET dediğinde, ilgili çalışma 

öğrenciye K12net sistemi tarafından otomatik gönderilir.   

 

 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN K12NET DİJİTAL KAĞIT 

UYGULAMASININ TANITIM VİDEOSUNU İZLEMENİZİ ÖNERİRİZ. 
https://www.youtube.com/watch?v=IReeT_Sk0b8 

 



 

K12NET ÖĞRENCİ ÖDEV İŞLEMLERİ 

Web sitesi üzerinden K12net’i kullanmak için;  

gen.k12net.com adresini tıklayınız ve okul idaresi tarafından size verilen Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile 

sisteme giriş yapınız. (Kullanıcı Adı ve Şifrenizi hatırlamıyorsanız okul idaresi ile iletişime geçiniz.) 

1- Açılan ana sayfada, ekranın sol tarafında bulunan Ödevler başlığını tıklayınız. 

 

 

2- Ekranınızın orta kısmında, öğretmenleriniz tarafından verilen ödevler karşınıza çıkacaktır. 

Görüntülemek istediğiniz ödevi tıklayarak ödev ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 



 
3- Ödevin ekinde yer alan dokümanları bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.  

 

4- Okuldan verilen ödev kitapçığı veya soru bankası gibi basılı doküman / kitap üzerinde 

yaptıysanız, tamamlanan ödev sayfalarının fotoğrafını çekip öğretmeninizle paylaşmalısınız. 

Öğretmeninize tamamladığınız ödevin fotoğraflarını göndermek için Ödev Eklentileri altında 

yer alan Dosya Yükle kısmına tıklayınız. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Tamamladığınız ödev sayfalarının 

fotoğraflarını isterseniz tek tek 

fotoğraf olarak, isterseniz PDF 

şeklinde öğretmeninizle 

paylaşabilirsiniz. Çektiğiniz 

fotoğrafları tek bir PDF dosyası 

haline getirmek için Adobe Scan 

mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.  

 

 

 

 



 
5- Açılan ekrandan, bilgisayarınıza kaydettiğiniz tamamlanmış ödev sayfalarının fotoğraflarını 

veya PDFini seçiniz; ardından Aç butonuna basınız. 

 

 

6- Ekranda dosyanızın yüklendiğini gördükten sonra Kaydet butonuna basınız. Bu sayede 

öğretmeniniz yaptığınız ödevi görüntüleyebilecektir. 

 

 

ÖNEMLİ NOT:  
Eğer dokunmatik ekranlı bir cihaz (tablet, telefon) ve stylus’a (dokunmatik ekran kalemi) 

sahipseniz, öğretmeninizin K12netten gönderdiği Ödevde yer alan ekli dokümanı DİJİTAL KAĞIT 

UYGULAMASINI AÇ diyerek dijital ortamda yapabilirsiniz. Bu uygulama ile ödevi nasıl yapıp 

öğretmeninizle paylaşacağınıza dair bilgi almak için lütfen Dijital Kağıt Uygulaması videosunu izleyiniz.   
 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN K12NET DİJİTAL KAĞIT 

UYGULAMASININ TANITIM VİDEOSU 

https://www.youtube.com/watch?v=IReeT_Sk0b8 

 



 
K12net’i Mobil uygulama üzerinden de kullanabilirsiniz. Eğer mobil uygulama kullanarak ödevinizi 

görüntüleyip yaptığınız ödev sayfalarını öğretmeninizle fotoğraf çekerek ve bu fotoğraflardan pdf 

oluşturarak paylaşacaksanız, yukarıda belirtilen aynı adımları gerçekleştirebilir ve aşağıdaki ekran 

görüntülerini inceleyebilirsiniz.   

                                     

 

                      


