
1- Dersi oluşturup (Bakınız 1. aşama) dersi 
kimin vereceğine dair iletmiş olduğunuz 
iletiye onay mesajı gelince                           
ekampus.btu.edu.tr sayfasına gidiniz.  

 

2- Ekranın sağ üst bölgesinde yer alan  

giriş yap bağlantısını açınız. 

 

3- Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan derslerden etkinlik yapmak iste-
diğiniz dersi seçiniz. Eğer dersiniz sol menüde yer almıyorsa, ders başlangıç 
tarihi gelmemiştir. Bu sebeple alt tarafta gelecek derslerde gözükür.  

 

4– Sol üst tarafta düzenlemeyi aç’ı seçiniz.  

 

 

 

5- Ders materyallerini öğrenciler ile paylaşmak ya da bir ders etkinliği ekle-

mek için  Yeni bir etkinlik ya da kaynak 

ekleyi seçiniz. Bu sekme vasıtasıyla ekle-

nebilecekler şunlardır:  
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6– Adobe Connect:  Hazırlanma aşamasındadır. 

BigBlueButton gibi canlı ders platformudur. 

Devreye alındığında bilgi verilecektir. 

 

7– Anket Geri Bildirim: Öğrencilere anket uygu-

layabileceğiniz bir eklentidir. Kullanması olduk-

ça kolay ve anında raporlama özelliği mevcut-

tur. Anketin hangi tarih aralığında yapılacağına 

karar verebilirsiniz. Sonuçlar öğrencinin adını 

gizleyerek de alınabilir.  

 

8– Anket Hazır Ölçekli: Bu eklentide aşağıdaki 

anket ölçekleri hazır halde gelmektedir.   
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9– Hazır ölçekli anket için bir örneği aşağıda bulabilirsiniz.  

10– Mini Anket: Seçenekleri kendinizin ekle-

yeceği tek sorulu ve en az 5 maddeden olu-

şan hızlı anket oluşturmak için idealdir.  
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11– BigBlueButton: Canlı ders platformu. Ba-

kınız Canlı Ders Verme Rehberi 

 

 

 

 

 

12– Çalıştay: Öğrencilerin bir birlerinin çalış-

malarını, Hocanın belirlediği kriterler ve iste-

nirse puanlar dahilinde değerlendirdiği çalış-

ma eklentisidir. Üç temel ayağı vardır: Gön-

derim, Değerlendirme ve Geri Bildirim. Bu 

adımlarda Hoca belli ölçekler ve kriterler be-

lirler. Öğrenciler bu ölçekleri kullanarak de-

ğerlendirme yaparlar. İstenirse her bir ayak 

için puanlar verilebilir.   

https://www.youtube.com/watch?v=spPxDmPOjyQ 
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13– Ders: Bu seçenek vasıtasıyla bütün ders 

bir modüle dönüşür. Bu eklentide, Hoca öğ-

renciye izlemesi gereken yolları içerikler ile 

destekler. Örnek vermek gerekirse, dersi için 

4 içerik oluşturur. 1. içerikte bir video bağ-

lantısı verir. 2. içerikte okuması gereken ki-

tabın sayfalarını verir. 3. içerikte yine oku-

ması için bir bağlantı verir. 4. içerikte bir not 

paylaşır. Dolasıyla öğrenci her bir adımı iz-

leyerek ve/ya okuyarak devam eder. Öğren-

me adımları önceden planlanmış olmalıdır. 

Bu etkinlik aslında hafta ya da bölüm bazlı 

etkinliklerin bir araya getirilmiş halidir.  

https://www.youtube.com/watch?

v=PEPGNaXZNSI 

 

14– External Tool:  İnteraktif dış öğrenme 

portalına bağlantı oluşturur. Bazı kütüpha-

neler ve yayınevleri bu eklentiyi destekler.  

https://grok.lsu.edu/article.aspx?

articleId=19222 
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15– Forum: Hocanın öğrenciler ile ya da öğren-

cilerin öğrenciler ile etkileşim sağladığı, yo-

rumla yapıp, yorumlar okuyabildiği ve ne ka-

dar süre yayında kalacağı eğitmen tarafından 

karar verilen oldukça işlevsel bir etkinliktir. Bu 

etkinlikte öğrencilerin kelime sayısı, belge yük-

leyip yüklemeyeceği gibi seçenekler vardır. 

Ayrıca forumun çeşitleri de mevcuttur 

 

 

     

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lK9aOoLN4nI?t=50 
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16– Ödev: Öğrencilere belli bir tarihe kadar 

yapmaları istenen ödevler bu eklenti ile iletilir. 

Öğrencilere ödev için bir açıklama yapılabile-

ceği gibi doğrudan bilge belge yüklenerek de 

ödev verilebilir. Notlandırma seçeneği ile öğ-

rencilere doğrudan not verilebilir. Öğrenciler-

den ödevi dosya olarak yüklemeleri dışında 

çevrimiçi metin seçeneği seçilerek, sadece belli 

bir metin alanına o anda yazması istenebilir. 

Değerlendirme zamanı geldiğinde dersi veren kişiye hatırlatma mesajı gön-

derir. Öğrencilerin hangi tarihte gönderdiğini, geç kalan öğrencilerin ne ka-

dar geç kaldığını belirtir. Tüm öğrencilerin ödevlerini bir ekranda gösterir ve 

değerlendirme için büyük kolaylık sağlar. https://www.youtube.com/

watch?v=sxGzgQ2oQko 
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17– Scorm/acc: E-öğrenme platformlarının ta-

mamında kullanması iin geliştirilmiş bir stan-

darttır.  Videolar ya da animasyonlar bu format 

ile paylaşılır. 8 Mb’nin üzerinde yükleme yapıl-

ması sisteminiz için sorun oluşturabilir. Öğren-

me ortamının scorm işleme hızı çok düşüktür. 

Üniversitemiz öğrenme ortamında, video pay-

laşımları sadece youtube gibi video site bağlan-

tıları üzerinden sağlanır.     

 

18– Sınav: Oldukça çeşitli 

soru türlerinden oluşturulan 

sınavlar düzenlenebilir. Ne 

zaman ve ne kadar sürede 

cevaplanacağı gibi seçenek-

lere karar verilebilir.  

https://youtu.be/

GqIECZJD4fE?t=110 
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19– Eğitimci ile öğrencilerin eş zamanlı ya da 

belirlenen süre dahilinde sohbet ve soru cevap 

gibi aktivitelerin yapılabileceği bir etkinliktir.  

Her bir konu ya da hafta için ayrı açılabilir.  
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20– Sözlük: Terminoloji çalışmaları için ideal olduğu gibi bir terim bankası 

gibi de kullanılabilir. Dersin Hocası ya da öğrenciler tarafından terimler giri-

lebilir.  

 

21– Veritabanı: Belge, resim vb. dosyalar oluş-

turulur. Veritabanı sonrasında paylaşılabiliniz 

ve aktarılabilir. İlk ayarlar kısmında veritabanı-

na eklenecek olan verinin sizin onayınızdan 

geçmeden yayınlanmaması sağlanabilir.  

https://www.youtube.com/watch?

v=HkKUojvm6Ag 
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22– Wiki: Öğrencilerin oluşturduğu bir payla-

şım platformu görevi görür Öğrenciler burada 

ders notlarını paylaşabilir. Ortak kitap çalışma-

ları ve grup çalışmaları burada yapılabilir. Ayrı-

ca bireysel olarak öğrencilerin kullanımına da 

sunulabilir.  

https://youtu.be/-bSg8ELA4XE?t=61 

 

23– Zoom: Bu eklentinin aktif olması için kurumsal hesap gerekmektedir. 

Henüz aktif değildir.  

 

KAYNAKLAR BÖLÜMÜ:  

24– Etiket: Ders sayfasına doğrudan bir video ya 

da ses dosyası gömülebilir. Bu ses ya da video 

dosyasının kolay bulunması için etiket eklenebi-

lir.  

Ses ve görüntü dosyasının gömülmesi için aşağı-

daki videoyu izleyebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?v=z-

ODclo8CWI 
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25– IMS İçerik Paketi: Multimedia İçeriğin oluş-

turulması için kullanılır.  

 

26– Kaynak: Ders notları bu şekilde paylaşılabi-

lir. İçerik ayarlarında belge sayfaya gömülebilir, 

başka bir pençede açılabilir ya da doğrudan in-

dirilmesi istenebilir.  

 

  

 

 

 

 

 

27– Kitap: Çok sayfalı metin, görsel ve ses dosyaları gömülmesi ile oluşturu-

lur. 
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28– Klasör: Birkaç dosyanın bir arada yüklenmesi 

için kullanılır.  

 

29– Sayfa: Ses, görüntü ve harita gibi dokümanlar 

gömülebilir ya da metin yazılabilir. Tanıtım ve bil-

gilendirmeler için uygundur.   

 

30- URL: Youtube gibi video içerik web sitlerine ya 

da başka sitelere doğrudan bağlantı vermeye yarar.  

Ad, url ve açıklama yazılır. Açıklama kutusunun 

altındaki kutucuk seçilirse ders sayfasında da gö-

zükür.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENME ORTAMI REHBERİ  

ETKİNLİK OLUŞTURMA 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 


