
1- moodle.btu.edu.tr sayfasına gidiniz.  

 

 

 

 

2- Ekranın sağ üst bölgesinde yer alan  

giriş yap bağlantısını açınız. 

 

3- Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan 
menüden sınıfınızı seçiniz.  

 

4- Canlı ders saati geldiğinde ders adına bası-
lır.  

 

 

5- Oturuma katıla basıldığında canlı 

yayın platformuna geçiş yapılır. Derste 

kayıt alınırsa ders bitiminden 15 dakika 

sonra ders kayıtları Recordings bölü-

münde gözükür.   
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6- Canlı ders saati gelmediyse , canlı dersin ne zaman gerçekleşeceğine dair 

bir metin belirir.  

 

 

 

 

 

7– BigBlueButton diğer pek çok canlı 

yayın programları gibi Adobe Flash 

Player ile çalışır. Uygulamayı çalıştır-

mak için uyarını üzerindeki simgeye 

basılır sonrasında kullandığınız tara-

yıcıya göre  çalışması için izin verilir.  
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8– Katılımcı oturuma ses ile katılacaksa 

mikrofon seçilir. Mikrofon kullanmaya-

caksa yalnızca dinle seçilir.  

 

 

 

 

9– Ders sırasında kullanacağınız mikrofon 

dahili bir mikrofon ise WebRTC Ses hatası 

verir. Yes tuşuna basarak bilgisayarınızın 

mikrofonu aktif hale gelir.  

 

 

 

10- Karşımıza çıkan pencerede evet 

tuşuna basarak mikrofon flash player 

üzerinde çalışmaya hazır hale gelir.  
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11– Hoparlörü sınaya basıla-

rak hoparlörün testi gerçek-

leştirilir. Ses geliyorsa sonraki 

tuşuna basılır eğer ses gelmez 

ise bilgisayarınızın sesini 

kontrol ediniz.  

 

 

 

 

12-  Bir sonraki ekranda mik-

rofon testi yapılır. Konuştu-

ğumuz zaman hoparlörlerden 

ya da kulaklıklardan ses geli-

yorsa evet seçilir. Ses gelmi-

yorsa, bilgisayarın mikrofon 

sesi ses ayarlarından açılmalı-

dır.  Sorun çözüldükten sonra 

evet seçilir ve canlı ders oda-

sına giriş sağlanmış olur.  
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13- Canlı ders sayfasının varsayılan görünümü aşağıdaki gibidir.  

14– Sol sütunda oturumda bulunan kulla-

nıcılar gözükmektedir.  Mikrofon simgesi 

bulunan katılımcıların mikrofon ile katıl-

dığını hoparlör simgesi sadece dinleyici 

olarak katıldığını göstermektedir.   
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15– Harfler ile belirtilmiş sim-

gelerin işlevleri şu şekildedir. 

A– Mikrofonu anlık olarak açıp 

kapatır. Ders anında karşı tara-

fa sesin gitmemesi anlık olarak 

açılıp kapatılabilir.  

B– Ders kaydını başlatıp bitirir. 

Bu işlevi dersin hocası açıp kapatabilir.  

C– Derse video ile katılmanızı sağlar. Dersin hocası video ile katılmayı aktif 

yaptığında bu özellik kullanılabilir.  

D– Mikrofonu tamamen kapatır. Tekrar açmak için 18-22 numaralı adımların 

tekrar edilmesi gerekir.  

E– Bilgisayarınızdaki ekran görüntüsünü anlık olarak aktarır. Bu işlev dersin 

hocası size izin verir ise aktif olur.   
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16– Dersin hocası dahil olmak üzere tüm kullanıcılar bazı emojileri kullana-

bilirler. Kullanılan emojiler,  kullanıcı adının solunda gözükür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17– Dersin hocası izin verdiği takdirde sayfanın alt or-

tasında bulunan simge ile ders materyali yüklenebilir. 

Dosya formatı olarak jpeg, Office formatları ve pdf 

yüklenebilir. Pdf diğer formatlara göre daha verimli 

çalışmaktadır.   
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19– Sunum yüklemeniz için isminizin 

yanında sürücü işareti gözükmelidir.  

 

 

 

 

 

20- Yüklenen tüm dosyalar ekranın ortasında görülür. Ders hocasının ortada 

bulunan sunum alanında tüm fare hareketleri katılımcılar da aynı şekilde gö-

rür.   
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21- Ekranın sağ tarafında sohbet 

bölümü vardır. Bu bölümde dersi 

veren hoca ya da katılımcılar not-

lar yazabilirler. Yazılan mesajlar 

anlık olarak gözükür ve ders kay-

dında da yer alır. Mesaj kutuya 

yazılır ve gönder tuşuna basılır.  

 

 

 

 

 

 

22- Sohbet kutusunun altında bulunan varsayı-

lan görünüm düğmesi tercihe göre ekran gö-

rüntüsünü belirler.  
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23– Ders sona erdiğinde ekranın sağ üst tarafında bulunan çıkış düğmesine 

basılır.  Sonrasında BigBlueButton uygulaması kapanır Moodle platformuna 

otomatik olarak geçiş yapılır. Ders kaydı 15 dakika sonra Recordings başlığı-

nın altında yer alır. Katılımcılar istedikleri zaman canlı ders esnasında kulla-

nılan ses, sunum, not ve sohbetten oluşan dosyaya erişebilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

-Rehber Sonu- 
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