
1- Ders oluşturmak için  

moodle.btu.edu.tr sayfasına gidiniz.  

 

2- Ekranın sağ üst bölgesinde yer alan  

"giriş yap" bağlantısını açınız. 

 

3- Sayfanın en alt bölgesinden yer alan  

"yeni hesap oluştur" bağlantısını açınız.  

 

 

4– BTU uzantılı elektronik posta  

adresiniz ile kayıt olunuz. 

 

 

 

 

btu.edu.tr uzantısı dışındaki elektronik pos-

ta adresleri, sistem tarafından kabul edilme-

mektedir.  
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5- Kayıt işleminden sonra elektronik-
posta adresinize gelen iletiyi onayla-
manız  ile üyelik işleminiz tamamlan-
mış olmaktadır. 

 

 

 

 

 

6- Bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza 
gelen onay sayfası ile artık sisteme gi-
riş yapabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

7- Dilerseniz dil seçimini sayfanın sol 

üst tarafından değiştirebilirsiniz. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MOODLE  ÖĞRENME ORTAMI REHBERİ  

DERS OLUŞTURMA  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



8– ekampus@btu.edu.tr adresine 

konuya “ders oluşturmak” yazarak  

kayıt olduğunuz elektronik posta ile  

hangi dersi/dersleri açmayı planlandığınızı  

belirten bir ileti gönderiniz.  

 

9– Onay iletiyi aldığınızda moodle.btu.edu.tr 

adresine gidip, giriş yapınız. 

 

10– Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan 

Menüden Sıte ana sayfası sekmesini seçiniz. 
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11– Bu ekranda tüm üniversitede aktif ve pasif  

durumda olan tüm dersler gözükmektedir.  

Sayfanın en altında bulunan Yeni ders ekle’yi seçi-
niz.  

 

12– Ders ile ilgili gerekli bilgileri doldurunuz. Dersin görünürlüğünü göster 
yapmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde öğrenciler dersinizi göremedikleri için 
öğrenciler kendilerinin ders kayıt olamazlar.  

13- Dersin kısa adı ile dersin id numarasında ders kodunu kullanmak, dersin 
tam adında kaçıncı sınıf dersi olduğunu belirtmek öğrencinin dersi bulma-
sında kolaylık sağlayacaktır.  
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14– Açıklama bölümüne 
ders özeti yazılabilir. Bu 
alana yazılan ders özeti 
ders seçim ekranında der-
sin altında gözükür. 

 

 

15– Dilerseniz site ana sayfasında dersiniz için istediğiniz görseli ekleyebilir-

siniz. Telif haklarını ihlal etmemek için Google görseller yerine telifsiz görseller 

sunan siteleri tercih ediniz (örneğin pixabay.com) 
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16– Ders biçiminde; tek etkinlik seçi-
lirse, dersinizin tek bir konusu olur. 
Bu tür bir ders biçimi mezuniyet çalış-
ması gibi dersler için önerilmektedir. 
Sosyal biçim görüşlerin alındığı, me-
sajlaşmanın sayfa üzerinden yapıldığı 
daha esnek bir ders biçimidir. Konu 
biçiminde ders içerimiz konu bazlı 
olarak gösterilir. Haftalık ders biçi-
minde ise ders içerikleri hafta hafta 
gösterilir.  

 

 

17- Sosyal, konu veya hafta seçiminde 
istediğimiz bölüm sayısını belirtiniz.   
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18– Görünüm bölümünde öğren-
cilerin dersi hangi dilde görmeleri 
seçilir. Zorunlu kılma seçeneği 
öğrencilerin kendi dil seçenekleri-
ni yapmalarını sağlar. Duyuru sa-
yısı ders boyunca yapacağınız du-
yuru sayısını belirler. Notları öğ-
rencileri göster seçeneğinde öğ-
rencilere verilen puanları öğrenci-
ler görürler. Bu seçenekte hayır 
seçilirse öğrenciler puanlarını gö-
remezler. Etkinlik raporları katılımcıların dersteki etkinliklerini gösterir.  

 

19-  Dosyalar ve yüklenenler bö-
lümünde dersin hocasının ve öğ-
rencilerin dosya yükleme boyutu-
nu belirler. Bu öğrenme ortamı en 
fazla 8 mb’yi desteklemektedir.  

 

20– Öğrencelerin ders aktivitele-
rini tamamlama oranlarını göste-
rir. Bu seçeneğin evet seçilmesi 
önerilir.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

MOODLE  ÖĞRENME ORTAMI REHBERİ  

DERS OLUŞTURMA  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 



21– Aynı dersi alan öğrenciler grup 
olarak ayrılabilir. Aynı grup seçildi-
ğinde öğrenciler, başka grubu göre-
mezler. Görünür grup seçildiğinde 
öğrenciler her grubu görürler. Grup 
çalışması yapılmayacaksa Grup yok 
seçeneğinin seçilmesi tavsiye edilir.  

 

 

22– Rol yeniden adlandırma ve Eti-
ketler bölümlerinin boş bırakılması 
tavsiye edilir.  

 

 

 

 

23– Kaydet ve göster seçeneği ile 

ders oluşturma işlemimiz tamamla-

nır ve ders sayfası açılır.  
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24– Artık dersiniz Site ana sayfasında ders-
lerim kategorisi altında gözükür. Eğer der-
sinizin göremiyorsanız tüm sayfanın en al-
tında tüm derslere basınız.  

 

 

 

 

25– Kaç tane ders açmak istiyorsanız, bu adımları izleyerek dersleri açınız. 

Bu işlemler bittikten sonra ekampus@btu.edu.tr adresine dersin adı, kodu ve 

eğer varsa kendiniz dışında derse öğretmen olarak atamak isteğiniz öğretim 

elemanının adı soyadını belirten bir ileti atınız.  Bu iletiden sonra sistemdeki 

rolünüz kurs düzenleyiciden öğretmene dönüşecek ve ders ile ilgili tüm yet-

kiler size verilecektir.   
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