
1- Dersleri takip etmek 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- Öğrenci numaranız ile başlayan 

elektronik posta adresiniz ile kayıt 

olunuz. 
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Moodle, öğrencilerin ders içeriklerine, ödev, forum ve sanal sınıf gibi etkinliklere 

çevrimiçi olarak erişebildiği bir öğrenme yönetim sistemidir. 

Öğrencinumarası@ogrenci.btu.edu.tr   ya da btu.edu.tr uzantısı dışındaki elektronik 

posta adresleri sistem tarafından kabul edilmeyecektir.  Kullanıcı adı olarak  öğrenci 

numaranızı kullanabilirsiniz;  bu size kullanıcı adı oluşturmada kolaylık sağlayacaktır.   

http://moodle.btu.edu.tr


5- Kayıt işleminden sonra elektronik 

posta adresinize gelen iletiyi onayla-

manız ile üyelik işleminiz tamamlan-

mış olmaktadır.  

 

 

 

 

6– Bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza 

onay sayfası gelir.  

Artık sisteme giriş yapabilir, dersinizi 

seçebilirsiniz.  

 

 

 

 

7– Dilerseniz dil seçimini sayfanın sol 

üst tarafından değiştirebilirsiniz.  

 

 

8– Sayfanın sol üst bölümünde yer 

alan “site ana sayfası” ile mevcut olan 

derslere ulaşabilirsiniz.  
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9– Kayıt olmak istediğiniz dersi        

seçtiğinizde, dersin sorumlusunun   

tercihine göre doğrudan derse katıla-

bilirsiniz, ders kaydı için bir kod iste-

nebilir ya da dersin sorumlusu tarafın-

dan derse katılabilirsiniz. 

 

10– Seçmiş olduğunuz ders, öğrenci-

nin kendisini kaydedebileceği bir ders 

ise “kendi kendine kayıt (Öğrenci)” 

yazısı gözükür ve hemen altında bulu-

nan “Beni kaydet” butonu ile derse 

kaydınız gerçekleşir ve doğrudan o 

ders ile ilgili olan materyallere ulaşır-

sınız.  

 

11– Ekranın sol üst tarafında kayıtlı 

olduğunuz dersi/dersleri görebilirsi-

niz. Bu derslerin üzerine tıkladığınızda 

ders içeriklerine erişebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

12- Size dersin sorumlusu tarafından 

gönderilen bildirim ve iletiler ekranın 

sağ üst bölümünde yer alır.  
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13– Ekranın sağ üst bölümünden mesaj-

larınızı takip edebilir, dersin sorumlusu-

na ya da diğer üyelere mesaj atabilirsi-

niz. Size gelen mesajlar aynı zamanda 

elektronik posta olarak da gönderilir.  

 

 

 

14- Profil ile ilgili yapacağınız düzenle-

meleri yine ekranın sağında bulunan 

profil resmi üzerinden gerçekleştirebilir-

siniz. Bu bölümde tüm etkinliklerinizi 

görebilirsiniz.  
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15– Canlı derslere katılmak için ilgili 

haftanın altında canlı ders bağlantısı        

“bigbluebutton” simgesi seçilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16– Canlı dersin gün ve saati bu şekilde 

öğrenilir.  Belirtilen gün ve saat

geldiğinde “bigbluebutton” simgesi

tıklandığında doğrudan canlı ders sanal 

sınıfına yönlendirilirsiniz.

Bilgisayarınızda adobe flash player

yüklü olması gerektiğinden ders saa- 

tinden önce yükleme işlemini yapınız. 

Programa aşağıda verilen linkten ula- 

şabilirsiniz.

https://get.adobe.com/tr/flashplayer/

Canlı dersleri cep telefonunuzdan takip 

etmek için flash player destekleyen 

tarayıcıları kullanmanız gerekir 

(Örneğin: puffin). Diğer içeriklere  

herhangi bir tarayıcıdan ya da mobil 

uygulamadan erişilebilir. 

Sanal sınıfta dersin sorumlusu dersi 

sesli, görsel ya da forum şeklinde yü-

rütebilir. Ders esnasında öğrenciler 

sorularını yazılı olarak sağ tarafta 

bulunan sohbet bölümünden iletebilirler

Sorularınız için

ekampus@btu.edu.tr 
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