
Öğrenci için GTÜ Uzaktan Eği3m ve Ders İçerik Yöne3m Kılavuzu V2.1 (Moodle + BigBlueBuJon) 

1. Giriş: 

       GTÜ Uzaktan eği.m sistemi aşağıdaki 2 açık kaynaklı bileşenden oluşmaktadır: 

• MOODLE: Bir ders içerik yöne.m sistemidir. Dersler ve derse kayıtlı öğrenciler buradan tanımlanır. Buradan derse 
doküman eklenebilir, ödev verilebilir, sınav yapılabilir. Sisteme giriş yapılan yer burasıdır. 

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

2. Sisteme Giriş: 

Sisteme giriş bütün kullanıcılar için  hMp://derskutusu.gtu.edu.tr adresinden yapılacakOr. Buradaki “Kullanıcı Adı” gtu 
uzanOlı mail adresinizin ‘@’ karakterinden önceki kısmıdır (ör adresiniz ecifci@gtu.edu.tr ise ecifci giriniz ), “Şifre” 
mail şifrenizdir. 

 

Kurumsal mail adresiniz mevcut değilse hMp://login.apollo.gtu.edu.tr/ adresinde “Öğrenci Eposta Kayıt” linkinden 
mail adresinizi biran önce almanız gerekmektedir (derse kaydedilmeniz için de kurumsal mail adresinizin olması 
gerekmektedir). Şifrenizi unuMuysanız aynı adresteki “Şifremi UnuMum” linkinden şifrenizi sı[rlayabilirsiniz. Burada 
sı[rlama yöntemi olarak mail adresini seçerseniz öğrenci işlerine bildirmiş olduğunuz mail adreslerine şifre sı[rlama 
linki gönderilir. 

3. Ders Kutusunun Kullanımı: 

Aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi, ders kutusunda kayıtlı olduğunuz dersleri Kontrol Paneli’nde görebilirsiniz. Eğer 
öğrencisi olduğunuz ve ders kutusunda açılmış olduğunu bildiğiniz bir dersi burada göremiyorsanız dersin hocasına 
durumu bildiren bir mail aOnız.  
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Dersle ilgili işlemlerden önce ilgili ders seçilmelidir. Bundan sonra sol menüde dersle ilgili işlemler görüntülenir. 
Buradan dersle ilgili hocanızın koymuş olduğu kaynaklara, ders içeriklerine, gönderilen mesajlara ulaşabilir, video 
konferans vb. toplanOlara kaOlabilir, verilen ödevleri görüntüleyip ödev teslim edebilirsiniz. 
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4. Ödev Görüntüleme ve Teslim Etme: 

Ödevle ilgili işlemler için önce ilgili ders, sonra o derse ait konulardaki ödevlerden biri seçilir. İlgili ödev seçildiğinde 
aşağıdaki ekran görüntülenir. Hoca tara[ndan ödevle ilgili bir doküman paylaşılmışsa, ödev isminin hemen alOnda 
listelenir. Ödevin son teslim tarihi ve son teslim tarihine kalan süre gibi ek bilgiler bu kısımda görüntülenir. Ödev 
yüklemek için Gönderim Ekle butonu Oklanır. 

 

Gönderim Ekle butonu Oklandıktan sonra aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda ödev dökümanı sisteme yüklenir ve 
Değişiklikleri Kaydet denilerek ödev hocaya gönderilir.  
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Hocanız ödev için notlandırmayı ak.f hale ge.rmişse not verildikten sonra verilen not ilgili ödev seçildiğinde 
görüntülenir. Not girişleri sağ üst köşedeki “Duyuru” butonunda ilan edilir.  

5. Çevrimiçi Derse KaVlım (Video Konferans) 

Çevrimiçi derse kaOlmak için ders seçildikten sonra ilgili konu veya hacaya ait video konferansa Oklanır. Eğer dersin 
hocası video konferansı oluştururken moderatör konferansa kaOlmadan öğrenci kaOlamaz şeklinde ayarlama 
yapOysa, “Wai.ng for a moderator to join..” uyarısı ile karşılaşılır. Böyle bir ayar yapılmadıysa ya da dersin 
moderatörü konferansa kaOldıysa “Oturuma kaOl” butonu ak.f hale gelir ve oturuma kaOlıma izin verilir.         

 

         

Bundan sonra açılan ekranda “Yalnızca Dinleyici” seçilerek toplanOya (video konferansa)  kaOlım sağlanır. 
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Sohbet bölümünden hocaya canlı mesaj gönderilebilir. 

Dersten çıkmak için sağ üst köşedeki çıkış butonu kullanılır. Hoca çıkınca ders kendiliğinden biter.  

6. Sınav 

Ders seçildikten sonra aşağıdaki gibi ilgili konu ya da hacaya ait sınav oluşturulmuşsa, sınav seçilir. 

 

Sınav seçildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran açılır. Burada sınava ait ön bilgiler bulunur. Sınavın hangi tarih ve 
saaMe başlayacağı, ne kadar süreceği ya da sınavı kaç kere uygulama hakkına sahip olduğunuz gibi bilgiler burada yer 
alır. Eğer sınav başladıysa Sınavı şimdi uygula butonuyla sınava başlanır. 
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Sınavlarınız çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap veya yazılı gibi farklı şekillerde oluşturulmuş olabilir. Örnekte 1 
sorulu çoktan seçmeli bir sınav oluşturulmuştur. Sınava ait sorular aşağıdaki gibi listelenir. Her sorunun puan değeri 
sorunun hemen sol yanındaki açıklama kısmında belir.lir. Soruları cevapladıktan sonra Uygulamayı bi.r diyerek işlem 
bi.rilir. 

 

Uygulamayı bi.r butonu sadece cevaplarınızı kaydeder fakat henüz hocaya göndermez. Açılan yeni ekranda sınava 
geri dönmenizi sağlayan ya da sınavı sonlandırıp teslim etmenizi sağlayan butonlar vardır. 
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Sınav bi.rildikten sonra –örnekte olduğu gibi doğru-yanlış, çoktan seçmeli ya da eşleş.rmeli bir sınavsa- sınav 
sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki ekranda olduğu gibi, sınavı ne kadar sürede bi.rdiğiniz, kaç puan 
aldığınız ve verdiğiniz cevapların doğruluk-yanlışlık durumları açıklamalı olarak gösterilir. 

 

İle3şim: 

Uzaktan eği.m hizmetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tara[ndan yürütülmekte olup bu kılavuz da BİDB 
tara[ndan hazırlanmışOr. Uzaktan eği.mle ilgili yaşadığınız sorunlar için uzem@gtu.edu.tr adresine mail aOnız. 
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