
1- Dersleri takip etmek için ekam-

pus.btu.edu.tr sayfasına gidiniz. 

 

2- Size verilen kullanıcı adı ve şifre 

ile giriş yapınız. 

 

 

 

 

3- Sayfanın solundaki menüde ya-

pabileceğiniz işlemler listelenmek-

tedir. Bu işlemler: 

a. Kontrol Paneli: Dersleriniz ile 

ilgili özet bilgi görebileceğiniz 

özelleştirilebilen bir ara yüzdür.  

b. Site Ana Sayfası: Aktif dersleri-

nizin topluca görüldüğü ve 

derslere giriş yapmanızı sağla-

yan sayfadır. 

c. Takvim: Etkinlikleri takip etme-

nizi ve yönetmenizi sağlayan 

bir takvim sunar. 

d. Kişisel Dosyalar: Dosya saklama 

hizmetine ulaşırsınız. 

e. Derslerim: Site Ana Sayfası al-

tında topluca görülen dersleri 

liste halinde sunar. Site Ana 

Sayfası’ndan giriş yapınca ulaş-

tığınız sayfaya buradaki liste 

maddesine tıklayarak da ulaşa-

bilirsiniz. 
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4– Kontrol Paneli: Sayfanın so-

lundaki menüden Kontrol Paneli 

maddesini tıklayınız. Açılan say-

fada dersleriniz ile ilgili özet bilgi 

görebileceğiniz bir ara yüz sunu-

lacaktır. Mevcutta üç blok yer 

almaktadır: 

a. İsminiz ve “Mesaj” Simgesinin 

Bulunduğu Blok: Mesaj sim-

gesine tıklayınca sayfanın sa-

ğında daha sonra erişmek için 

taslak mesaj, bağlantı ve not 

eklemenize olanak tanıyan 

bir alan açılacaktır. Bu alan-

daki üç noktalı alandan kayıt-

larınızı silebilir ve görüşmele-

rinizi yıldızlı yahut değil şek-

linde ayarlayabilirsiniz. 

b. Derslere Genel Bakış: Bu 

blokta “tümü”, “devam 

eden”, “gelecek”, “geçmiş”, 

“yıldızlı” ve “görünümden 

kaldırıldı” şeklinde olmak 

üzere filtreleme yapılarak 

ders seçimi yapılabilmektedir. 

Listelenen dersler yapılan se-

çimlere göre, “son erişim tari-

hine” veya “ders adına göre”; 

“kart (card)”, “liste(list)” veya 

“özet (summary)” formatında 

görülebilmektedir. 

c. Erişilen Son Dersler: Bu blok-

ta erişilen son dersler liste-

lenmektedir.  
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5– Site Ana Sayfası: Sayfanın so-

lundaki menüden Site Ana Sayfa-

sı maddesini tıklayınız. Açılan 

sayfada mevcutta kayıtlı olduğu-

nuz geçerli derslerinizi görecekse-

niz. Herhangi bir derse Giriş buto-

nuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

(Giriş butonuna tıkladığınızda açı-

lan sayfa ile soldaki menüde 

Derslerim maddesi altında yer 

alan derslere tıklandığında erişi-

len sayfa aynı olduğundan bu 

sayfa ile ilgili bilgiler ileriki mad-

dede anlatılacaktır.) 

Sayfanın en altındaki Dersleri Ara 

metin kutusuna aramak istediği-

niz ders adında yer alan metni 

yazarak kayıtlı olmadıklarınız da 

dahil ilgili dersleri filtreleyebilir, 

Tüm Dersler bağlantısına tıklaya-

rak tüm derslere ulaşabilirsiniz. 

Tüm Derslere tıkladığınızda açı-

lan sayfada da dersleri üstte be-

lirtildiği şekilde filtreleyebilirsi-

niz. 

 

6–Takvim: Sayfanın solundaki 

menüden Takvim maddesini tık-

layınız. Açılan sayfada etkinlikle-

rinizin işlendiği bir takvim göre-

ceksiniz. Takvim görünümünü ay, 

gün ve yaklaşan olaylara göre; 

tüm dersler veya belli bir ders 

için biçimlendirebilirsiniz. Yeni 

olay oluşturmak için sağ üst  
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köşede yer alan Yeni Olay buto-

nuna tıklayınız. Açılan pencere-

deki alanları doldurup Kaydet 

tuşuna tıklayınız. Takviminizde 

yeni etkinliğin yer aldığını göre-

ceksiniz.  

 

7– Kişisel Dosyalar: Sayfanın so-

lundaki menüden Kişisel Dosyalar 

maddesini tıklayınız. Açılan say-

fada eklediğiniz dosyalar ve dos-

ya eklemenizi sağlayan alan görü-

necektir. Bu alanın sol üst köşe-

sinde yer alan simgelerden  sağ-

daki klasör oluşturmak, soldaki 

dosya eklemek içindir. Dosya ek-

le simgesine tıklandığında açılan 

pencereden yapılmak istenen 

işlem seçilerek gerekli yükleme 

yapılır. Harici bir dosya seçimi 

için bu penceredeki Dosya Yükle 

maddesi seçilmelidir. Yüklenen 

dosya sayfada listelenir ve sağ 

üst köşede görünen üçüncü bu-

ton olan indirme butonu ile dos-

ya indirilebilir. 

Ayrıca ok ile işaretli alana seçilen 

dosyanın sürüklenmesi ile de 

yükleme gerçekleştirilebilir.  

Sağ üst köşedeki simgeler ise 

dosyaların ve klasörlerin görün-

tülenme ayarları için kullanılır.  
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8- Sayfanın solundaki menüden 

Derslerim maddesini tıklayınız. 

Tıklandığında Derslerim maddesi-

nin altında kayıtlı olunan güncel 

dersler listelenecektir. Listedeki 

bir dersi seçmek için ders adına 

tıklayınız.  

Açılan sayfada ders ile ilgili bilgi-

ler görünecektir. İşlenen ve canlı 

bütün derslere ilgili bağlantıya 

tıklanarak ulaşılabilir. Açılan say-

fada belirtilen tarihte işlenen 

derste kullanılan dokümanlar, 

dersle ilgili referanslar vb. her 

türlü bilgiye ulaşmak mümkün-

dür. Eğer ders canlı olarak işlene-

cekse, ilgili bağlantıya tıklanır. 

Açılan sayfada Toplantıya Katıl 

butonuna tıklanarak, dersin ilişki-

li olduğu program üzerinden canlı 

derse katılım sağlanır. Mevcutta 

canlı ders için dört program kul-

lanılmaktadır: Adobe Connect, 

Teams, Zoom ve BigBlueButton. 

Bu programların kullanımı ile ilgi-

li bilgi almak için ilgili rehbere 

bakınız. 

Bir ders seçildiğinde, soldaki me-

nünün üst kısmında yeni bir me-

nü görünür. Bu menü altında Ka-

tılımcılar, Nişanlar, Yetkinlikler ve 

Notlar maddeleri yer almaktadır. 

İlgili madde tıklanarak derse katı-

lanlar, dersle ilgili nişanlar, yet-

kinlikler ve notlar görülebilir. 
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