
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 bulunan dişliyi seçiniz.  
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5– Açılan pencerede katılımcılar seçilir. Eği-

timci dahil dersi alan tüm katılımcılar sırala-

nır. Katılımcıların en son ne zaman derse 

girdikleri bilgisi de buradan öğrenilebilir. 

Silmek istenen bir katılımcı var ise burada 

derse kaydı silinebilir veya eklenebilir 

 

 

 

6– Sağ alt tarafta bulunan menü yardımı 

ile seçtiğimiz kullanıcı ya da kullanıcılara 

mesaj atılabilir. El ile kayıt olmuş katılım-

cılar silinebilir ya da düzenlenebilir. En 

altta ise kendi kendine kayıt olmuş kişiler, 

silinebilir ya da düzenlenebilir.  
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7– Çoklu işlem yapmak için sayfanın sol altında bulunan düğmelerden yar-

dım alınabilir.  

 

 

 

 

 

8– Üst tarafta bulunan arama menü-

sünden katılımcı kolayca bulunabilir. 

 

 

 

9– Gruplar menüsünde katılımcılar için grup-

lar oluşturulabilir.  

10– Kayıt yönetiminde katılımcıların nasıl kay-

dolacağına karar verilir.  
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11– Aşağıdaki örnekte sınıfa katılımcıların nasıl kaydolduğu görülmektedir. 

Öğrencileri kendi kendilerine kayıt yöntemi ile şifreli bir şekilde dersinize 

kayıt olmasını istiyorsanız. Öncelikle kendi kendine kayıt düzenle bölümün-

deki göze basınız. Sonra Yöntem ekle seçeneğinden kendi kendine kayıtı se-

çiniz.  

12– Aşağıda görülen form açılacaktır. Bu formu doldurup şifre belirleyiniz.  

Kaydettikten sonra artık ya siz el ile ya da şifre ile kayıt gerçekleşebilir.  
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13– Etkinlik tamamlama: Bu seçenek ile katılım-

cının hangi etkinlikleri yaptığı tek tek takip edi-

lebilir.  
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14– Kurs tamamlama: Dersin tamamlanması için ders ayarlarında gerekli dü-

zenlemeler yapılırsa öğrencilerin etkinlikleri tamamlamaları gözükür.  

 

15– Kayıtlar: Katılımcıların seçilen etkinliklerde-

ki kayıtları görülebilir.  
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16– Canlı günlükleri görüntüle: Katılımcıların anlık olarak hareketleri görü-

lür.  

17– Ders katılım raporunda katılımcıların  

ayrıntılı olarak katılımları raporlanır.  
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18– Ders etkinlik raporunda kullanıcıların etkin-

liklerini sınıfdaki tüm katılımcılar ile kıyaslaya-

rak verir.  

 

 

 

 

 

-REHBER SONU- 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENME ORTAMI  

KATILIMCI AYARLARI 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 


