
Akademisyen için GTÜ Uzaktan Eği5m ve Ders İçerik Yöne5m Kılavuzu V2.1 (Moodle + 
BigBlueBuJon)  

1. Giriş ve Kapsam: 

       Güncellenmiş GTÜ Uzaktan eği3m sistemi aşağıdaki 2 açık kaynaklı bileşenden oluşmaktadır: 

• Moodle: Bir ders içerik yöne3m sistemidir. Dersler ve derse kayıtlı öğrenciler buradan tanımlıdır (Öğrenci İşleri 
Bilgi Sisteminden otoma3k olarak aktarılmışIr). Buradan derse doküman eklenebilir, ödev verilebilir, sınav 
yapılabilir. Sisteme giriş yapılan yer burasıdır. 

• BigBlueBuJon: Bir video konferans aracıdır. Moodle ile entegre edilmiş3r. Moodle’da tanımlanmış sınıflara 
çevrimiçi ders vermek ve bu kayıtlara sonradan erişmek için kullanılmaktadır.   

 Bu kılavuz yukarıda belir3len araçların uzaktan eği3m ve ders içerik yöne3mi için temel kullanımını kapsamaktadır. 
Moodle için detaylı kullanım kılavuzu, hRps://docs.moodle.org/38/en/Main_page adresinde bulunabilir. 

Uzaktan eği3m aşağıdaki adımlarla gerçekleş3rilmelidir: 

1. Derslerin Açılması 

2. Öğrencilerin Derslere Kaydedilmesi 

3. Online Ders Oturumunun BaşlaIlması 

2. Sisteme Giriş: 

Sisteme giriş bütün kullanıcılar için  hRps://derskutusu.gtu.edu.tr adresinden yapılacakIr. Buradaki “Kullanıcı Adı” gtu 
uzanIlı mail adresinizin ‘@’ karakterinden önceki kısmıdır (ör adresiniz ecifci@gtu.edu.tr ise ecifci giriniz ), “Şifre” 
mail şifrenizdir. 
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Kurumsal mail adresiniz mevcut değilse Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan alabilirsiniz. Öğrencileriniz arasında 
kurumsal mail adresi olmayanlar hRp://login.apollo.gtu.edu.tr/ adresinde “Öğrenci Eposta Kayıt” linkinden mail 
adreslerini alabilirler.  

3. Ana Ekran ve Profil İşlemleri: 

Moodle’ın ana ekranı aşağıdaki gibidir: 

 

Sol menüde derslerinizin tamamı listelenmektedir. Ortada ise son işlem yapılan dersler ve bu derslere ilişkin 
ak3viteler gösterilmektedir. Bir dersle ilgili işlem yapmak için (sol menüden veya ortadan) önce işlem yapılacak ders 
seçilmelidir. Dersler öğrenci bilgi sisteminden otoma3k olarak aktarılmışIr. Dersinizi sol menüde göremiyorsanız 
uzem@gtu.edu.tr adresine mail aUnız.  

Sağ üst köşede kullanıcı adınızın yanındaki oka Ikladığınızda kullanıcınıza ilişkin işlemleri yapabileceğiniz bir menü 
görüntülenir. Buradan mesajlarınıza ulaşabilir, güvenli çıkış yapabilir, profil işlemlerinizi gerçekleş3rebilirsiniz.  
Buradan “Profil”, ardından da “Profil Düzenle” butonlarına basarak profil bilgilerinizi görüntüleyebilir, değiş3rebilir, 
fotoğraenızı ekleyebilirsiniz. Değişiklikleri yapIktan sonra en alRaki “Profil Güncelle” butonuna basmayı unutmayınız. 

4. Derse Kayıtlı Öğrencilerin / Eği5cilerin Yöne5mi ve Mesaj Gönderme 

Öğrenciler derse öğrenci işlerinin kayıtlarına göre otoma3k olarak eklenmektedir. Ancak öğrenci bilgi sisteminde 
kayıtlı olan mail adreslerinin kurumsal mail adreslerinden farklı olması veya çeşitli sebeplerden kaynaklanabilecek 
aktarım hataları nedeniyle listede sizin manuel düzeltmeniz gereken eksiklikler/ yanlışlıklar olabilir.  Derse kayıtlı 
öğrencileri ve eği3mcileri ana menüden dersi seç3kten sonra aşağıdaki resimde gösterildiği biçimde sol menüden 
“KaIlımcılar” butonuna basılarak listelenebilir. 

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2020

http://login.apollo.gtu.edu.tr/
mailto:uzem@gtu.edu.tr


              

 

KaIlımcıların listelendiği yukarıdaki ekrandan kaIlımcı ekleyip silmek gösterildiği gibi mümkündür. Derse 
öğrenci / hoca eklemek için bu ekranda “Kullanıcı kaydet” butonuna basılır. Bundan sonra aşağıdaki ekran 
görüntülenir.  Buradan öğrenci ad soyad veya eposta adresiyle araIlabilir. Eklenecek kaIlımcılar seçildikten sonra 
bu kaIlımcılara eklenecek rol seçilip “Kullanıcı kaydet” butonuna basılır.  Derse ayrı bir hoca veya asistan 
eklenecekse burada “Eği3mci” rolü seçilmelidir, “Düzenleme yapamayan eği3mci” rolünün asisten eklerken 
kullanımı, kaIlımcının derse materyal eklemesine izin vermediği için, tavsiye edilmez. 
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Aşağıda gösterildiği biçimde dersin kaIlımcılarına toplu mesaj gönderilebilir. KaIlımcılar bu mesajı Moodle’a 
girdiklerinde görüntüleyebilirler. 
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5. Dersin Görünümü ve Derse İçerik Eklenmesi 

Öncelikle ana ekrandan işlem yapacağınız dersinizi seçiniz. Ders seçildiğinde aşağıdakine benzer ekranla karşılaşılır.   

 

Sırasıyla Araç butonu / Ayarları Düzenle butonlarına 
basılarak dersin ayarlarına ulaşılabilir.  Buradan “Ders 
biçimi” bölümünden “Hagalık biçim” (varsayılan hali 
“Konu biçimi”) seçilirse aşağıda gözüktüğü gibi ders 
konulara göre değil hagalara göre organize edilir.                                    

  

 

Kılavuzun geri kalanında “Konu Biçimi”’nin seçili olduğu varsayılacak olup gösterilecek işlemlerin haga biçimi ak3hen 
yapılması da mümkündür. İçerikler konularla (ya da hagalarla) ilişkilendirilir. Siteye içerik eklemek için yukarıda 
gösterildiği gibi düzenleme açılmalıdır. Bu durumda dersin ana ekranı aşağıdaki biçime dönüşür: 
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Konulara etkinlik veya kaynak eklemek için aşağıda gösterildiği gibi ilgili konunun etkinlik ekleme butonuna basılıp 
ilgili etkinlik / kaynak seçilir ve “Ekle” butonuna basılır. Örneğin, konunun alInda bir metnin görüntülenmesi 
isteniyorsa buradan “E3ket” seçilip devam eden ekranda görüntülenmesi istenilen me3n girilir. Pdf, sunu vb. dosya 
paylaşmak için buradan “Kaynak” seçilir, devam eden ekrandan ilgili dosya yüklenir. Ödev verilmek isteniyorsa devam 
eden bölümde detaylı anlaIlacağı üzere, buradan “Ödev” seçilip devam eden ekranda ödev bilgileri girilir. Benzer 
biçimde anket, sınav (detaylı anlaIlacak) ve video konferans (detaylı anlaIlacak) da bu ekrandan eklenir 
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6. Öğrencilere Ödev Verme 

Bir önceki bölümde anlaIldığı biçimde ilgili dersin ilgili konusunda ödev etkinliği seçilip ekle butonuna basıldığında 
aşağıdakine benzer bir ekran görüntülenir. Bu ekranda ödevle ilgili bilgiler girilir. Ödev bundan sonra bu ekranda 
verilen isimle anılacakIr.  Ödevle ilgili dosya yüklenebilir; ödevle ilgili detaylı anlaImın bu dosyada yapılması 

tavsiye edilir. Ödevle ilgili açıklama yapılabilir; bu açıklama öğrenci sistemde ödev bilgisini görüntülerken öğrencinin 
önüne düşer. “Kesilme Tarihi” ak3f edilirse öğrenci bu tarihten sonra ödevini teslim edemez. Bu tarih pasifse 
öğrencinin teslim başladıktan sonra herhangi bir anda ödevini teslim etmesine engel yoktur. Son teslim tarihi ile 
kesilme tarihi arasında teslim edilen ödevler “geç teslim” olarak işaretlenir. “Kaydet ve derse dön” butonuna basılarak 
ödev verme işlemi tamamlanır. 
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Bundan sonra ödev ilgili konunun alInda yandaki gibi görüntülenir. 
Notlandırma için buradan ödev seçilir ve aşağıdaki ekran görüntülenir: 

 

Yukarıdaki ekranda not butonuna basıldığında gönderilen ödevler tek tek görüntülenir ve notlandırılır. Diğer butona 
basıldığında aşağıdaki gibi bütün ödevler tek sayfada görüntülenir. Aşağıda anlaIldığı gibi, bu ekran üzerinden:  

• öğrenci ödev dosyaları toplu olarak indirilebilir,  

• seçilen öğrencilere ek süre tanınabilir,  
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• “Hızlı Notlandırma” ak3f edilirse öğrencilere ödeve ilişkin doğruda not girişi yapılabilir 
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7. Öğrencilere Sınav Yapmak 

Derse kaIlan öğrencilere sınav uygulamak için ilgili ders seçildikten sonra aşağıda anlaIldığı gibi sınav etkinliği 
eklenir: 

    

Bundan sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Burada sınav bilgileri girilir. Burada öğrenciye aynı sınava tekrar girme 
hakkı tanınmayacaksa  “Tekrar uygulama izni” 1 olarak seçilir.  Öğrenciler sınava sadece başlama ve bi3rme zamanları 
arasında girebilir. Başlangıç saa3nden önce soruları görüntüleyemezler. 
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Gebze Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2020



Bu ekran kaydedildikten sonra  sağda 
görüldüğü gibi ilgili konuya sınav 
eklenmiş olur. Bundan sonra sınav 
sorularını girmek için sınav seçilir, açılan 
ekranda “Sınavı Düzenle” butonuna 
Iklanır. Bundan sonra  açılan ekranda 
aşağıda gösterildiği gibi  sorular eklenir:  

 

 

Yukarıdaki ekranda soru 3pi seçilir. Örnek olarak çoktan seçmeli bir sorunun nasıl ekleneceği gösterilecek3r. Çoktan 
seçmeli soru eklendikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Buradan soru, seçenekler ve seçeneklerin notları girilir. 
Bir tane doğru seçene olduğunu, öğrencinin doğruyu seçerse tam puan, yanlışı seçerse 0 puan alması gerek3ğini 
varsayarsak; aşağıdaki gibi soru metni, sorunun puanı, seçenekler ve seçeneklerin notları (doğru seçeneğe 100%, 
yanlış seçeneklere hiçbiri seçilerek) oluşturulur.  Kaydet butonuna basıldığında soru eklenmiş olur. 
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8. Çevrimiçi Ders Yapmak (Video Konferans) 

Video konferans BigBlueBuRon yazılımı kullanılarak yapılmaktadır. Video konferans için içerik ekleme bölümünde 
anlaIldığı ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi ilgili dersin ilgili konusuna “BigBlueBuRonBN” etkinliği eklenir.  

 

Bundan sonra görüntülenen ekranda  aşağıda açıklandığı biçimde video konferans bilgileri girilir ve en sonunda bu 
bilgiler kaydedilir.  
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Bu aşamadan sonra sağda gözüktüğü gibi dersin ilgili konusu alInda 
video konferans  bloğu görüntülenir. Vak3 geldiğinde video konferansa 
kaIlmak için bu blok seçilir ve aşağıdaki resimde gösterildiği biçimde 
konferansa kaIlım sağlanır. Ayrıca kayıt yapılmışsa aşağıdaki resimde 
gösterilen yerden kayıtlara ulaşılabilir. 
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“Oturuma KaIl” butonuna Iklandıktan sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Buradan mikrofon seçilir.  

                 

Mikrofon tes3nden sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Mikrofon önceki ekranda açıldığı için ekranın üstünden 
sadece kamera seçip ak3f hale ge3rilir. Paylaşımı Başlat’a Iklanarak video konferans başlaIlır.  

Kayıt başlatmak için aşağıdaki ekranda gösterilen ilgili butona Uklanır. Bu butona Uklanmadan önceki kısım 
kaydedilmez.   

Ders bioğinde konferans gösterilen yerden sonlandırılır. 
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9. İle5şim: 

Uzaktan eği3m hizmetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) taraendan yürütülmekte olup bu kılavuz da BİDB 
taraendan hazırlanmışIr. Uzaktan eği3mle ilgili yaşadığınız sorunlar için uzem@gtu.edu.tr adresine mail aInız. 
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