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A.  SİSTEME GİRİŞ 

1. Üniversitemizin Ders Portalı’na (moodle) herhangi bir web tarayıcısı kullanarak 
http://moodle.ciu.edu.tr adresinden erişilebilir. 
 

2. Ekranın sol tarafındaki ‘Giriş’ kısmına (Şekil 1), öğrenci numarası ve CIU-Net şifresi yazılarak giriş 
yapılabilir. 

Şekil 1: CIU Moodle Ana Sayfa 

 

 

B.  DERSLERE ERİŞİM 

1. Ders Portalına giriş yaptıktan sonra ana sayfaya yönlendirileceksiniz (Şekil 2). 

Şekil 2: Moodle Ders Portalı 
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2. Ana sayfada yer alan “Gezinme” panelinde “Derslerim” yer almaktadır. Burada SİS siteminden 
kaydı tamamlanmış olan derslerinizin listesi yer almaktadır (Şekil 3). İstediğiniz dersin koduna 
tıklayarak, ders sayfalarına erişebilirsiniz. 

Şekil 3: Ders Portalı - Derslerim Ekranı 

 

 

C. KONTROL PANELİ 

Ekranın sağ üst köşesinde (Şekil 4), isminizin yanında yer alan aşağı yönlü oka basarak profilinizi yeniden 
düzenleyebilir, ders başarı notlarınızı görebilir, bir mesaj paylaşabilir veya paylaşılan mesajlara erişebilir, 
dil, bildirim gibi Moodle kullanım tercihlerinizi değiştirebilir ve sistemden çıkış yapabilirsiniz. 

Şekil 4: Kontrol Paneli 
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D. DERS SAYFALARI 

Soldaki ‘Gezinme’ panelinde derslerinizin listesi yer almaktadır. Herhangi bir dersin koduna 
tıkladığınızda, o dersin sayfasına yönlendirileceksiniz (Şekil 5). 

Şekil 5: Ders Sayfası 
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E. MOODLE ETKİNLİKLERİNE KATILMA  

Öğretim elemanlarınız sizin aktif katılımınızı gerektiren etkinlikler düzenlemiş olabilir.  Bu etkinlikler ders 

öğretim elemanının belirlediği tarih ve saatlerde aktif olur. İzin verilmeyen, tarih ve saati başlamamış 

veya bitmiş etkinliklere katılımınız mümkün değildir. Bu nedenle, ders etkinliklerini düzenli olarak takip 

etmeniz önem taşımaktadır.  

Aşağıda en sık kullanılan Moodle etkinlikleri ve bu etkinliklere nasıl katılacağınız açıklanmaktadır. 

 

1. BigBlueButton SANAL SINIF ETKİNLİĞİ 
 

Kayıtlı olduğunuz derslerin sanal sınıf (canlı ders) etkinliklerine belirtilen gün ve saatte katılabilirsiniz. 

Sanal Sınıfa katılmak için: 

a) Ders sayfasında ders öğretim elemanı tarafından oluşturulan sanal sınıf bağlantısını tıklayınız.  

(Not: aşağıdaki örnekte sanal ders bağlantı ismi ‘canlı ders’ olarak tanımlanmıştır.)  

Ders sayfasının herhangi bir yerinde  simgesi, canlı ders bağlantısı olduğunu gösterir (Şekil 

6). 

 

Şekil 6: Sanal Sınıf Bağlantısı 

 

  



 7 

b) Sanal sınıf bağlantısına tıkladığınızda karşınıza aşağıdakine (Şekil 7) benzer bir ekran çıkar. 
Sanal sınıfa bağlanmak için ‘join session’ düğmesine tıklayınız. 

Şekil 7: Sanal Sınıfa Bağlanma 

 

 

c) Sanal sınıf bağlantısında öncelikle aşağıdaki ekranla karşılaşırsınız (Şekil 8). Sizden sonradan 

değiştirebileceğiniz derse katılım seçeneklerinden birini seçmeniz istenir. Derse mikrofon açık 

veya mikrofon kapalı (dinleyici) olarak katılabilirsiniz. İnternet bağlantı hızının düşmemesi, yankı 

oluşmaması, internet kopmalarının önlenmesi açısından derse dinleyici (listen only) olarak 

katılımınız öneriler. Lütfen mikrofonunuzu sadece öğretmeniniz söz hakkı verdiğinde veya 

konuşmak zorunda olduğunuzda açınız. 

Şekil 8: Derse Katılım Seçenekleri 

 

 

  



 8 

d) Derse katıldığınızda aşağıdakine benzer bir ekranla karşılaşırsınız (Şekil 9). Bu aşamada 

öğretmeninizi dinlemeye başlamış olursunuz. İstediğiniz zaman söz hakkı isteyerek derse 

katılabilirsiniz.  

Şekil 9: Ders Ekranı 

 

 

e) DERSE KATILMAK için ekranın solunda listelenen öğrenciler arasından isminize tıkladığınızda 

‘Set status’  linki ile aşağıdaki pencere açılır (Şekil 10). 

Şekil 10: Derse Katılım 
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Derse katılım penceresinde (Şekil 11) yer alan sembollere (emojiler) tıkladığınızda, öğretim elemanı 

kendi ekranında sizin isteğinizi görebilir ve kullandığınız sembolün gereğini yapar. Diğer bir ifade ile eğer 

el işaretine basmışsanız, öğretim elemanı sizin söz hakkı istediğinizi kendi ekranında görecek ve size söz 

hakkı verecektir. 

Şekil 11: Derse Katılım 

Öğrenci Ekranı Öğretmen Ekranı 

 

 

 

 

 

Ayrıca, ders esnasında herkesin görebileceği bir mesaj gönderebilir, bir not paylaşabilirsiniz (Şekil 12). 

Şekil 12: Mesaj Gönderme 
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2. ÖDEV ETKİNLİĞİ 
 

Ders öğretim elemanının sizden istenen ödevleri görmek ve istenilen zaman dilimi içerisinde sisteme 

yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir. Not: Sisteme ‘Word, Excel, PDF, resim, ses 

ve görüntü vb. dijital dosyalar yükleyebilirsiniz. Ödev yükleme işlemleri bir örnek üzerinden 

açıklanmaktadır (Şekil 13-14). 

a) Ders sayfasındaki ödev linkine tıklayınız.  

 

Şekil 13: Ödev Bağlantısı 

 
 
b) Açılan pencerede Gönderim Ekle düğmesine tıklayınız. 

 

Şekil 14: Ödev Yükleme 
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c) Açılan ekranda ödev dosyanızı okla gösterilen kutucuğa sürükleyin (Şekil 15) ya da Ekle 

düğmesine tıklayıp (Şekil 16) ‘Dosya seç (choose file)’ seçeneğini kullanarak ‘Bu dosyayı yükle’ 

düğmesine tıklayın. Dosyanız Dosya Gönderim kutucuğunda görülecektir. Son olarak 

‘Değişiklikleri Kaydet’ düğmesine tıklayınız.  

 

Şekil 15: Dosya Yükleme (Sürükleme) 

 
 

 
Şekil 16: Dosya Yükleme (Dosya Seçme) 
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3. SINAV ETKİNLİĞİ 

Ders öğretim elemanı belli haftalarda sizden çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevap türü sorulardan 

oluşan bir sınava katılmanızı isteyebilir. Vermiş̧ olduğunuz her bir cevap otomatik olarak kaydedilir (açık 

uçlu sorular hariç) ve aldığınız not, not çizelgesine aktarılır. 

Sınav etkinliğine katılmak için (Sınava katılım bir örnek üzerinden açıklanmaktadır): (Şekil 17,18,19) 

a) Ders sayfasındaki sınav linkine tıklayınız (kendi dersinizde sınav farklı tanımlanmış olabilir). 

Şekil 17: Sınav Bağlantısı 

 
 

b) Açılan pencerede ‘Sınavı şimdi uygula’ düğmesine tıklayınız. 

Şekil 18: Sınava Katılım 

 
 

c) Açılan pencereye sorular gelecektir. Ekrandaki soruyu  cevapladıktan sonra diğer soruları da 

cevaplamak için ‘Sonraki’ düğmesine tıklayınız.  
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Şekil 19: Soru Ekranı 

 
Not: Sınav için bir zaman sınırlandırılması yapılmışsa, sınavdaki soruları bu zaman dilimi içerisinde 
bitirmeniz gerekmektedir. 

d) Sınavı bitirmek için ‘Tümünü gönder ve bitir’ düğmesine tıklayınız. 
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4. SOHBET ETKİNLİĞİ 

Sohbet etkinliği öğrencilerin belirlenen tarihlerde eş zamanlı ve metin tabanlı iletişime geçmelerini 

sağlayan bir modüldür. Katılımcılar toplu halde konuşabilir ve daha önce konuşulan konuları takip 

edebilir.  Sohbet odasını görüntülemek ve mesaj yazmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

a) Ders sayfasındaki sohbet linkine tıklayınız (Şekil 20) (kendi dersinizde sohbet farklı tanımlanmış 

olabilir). 

Şekil 20: Sohbet  

 
 

b) Sohbet odasına girmek için açılan pencerede ‘Şimdi sohbete katıl’ düğmesine tıklayınız (Şekil 21). 

Şekil 21: Sohbete Katılma 

 

Sohbet penceresinde sohbete katılanların isimleri, yazılanlar ve metin yazmak ve göndermek için 
kullanılan bir metin kutusu vardır.  İleti eklemek için metin kutusuna ilgili metni yazın ve Enter tuşuna 
tıklayınız (Şekil 22). 

Şekil 22: Sohbet Etkinlik Ekranı 
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5. ANKET ETKİNLİĞİ 

Anket etkinliği, ders öğretim elemanının soru(lar) sorarak öğrencilerden olası cevapları göndermelerini 

istediği bir modüldür. Öğrenciler sorulan soruya görüntüleyebilir ve sunulan cevaplardan uygun olanı 

seçebilirler. Anket sonuçları, öğrenciler cevapladıktan sonra ya da belirli bir zamanda yayınlanabilir. 

a) Ders sayfasındaki anket linkine tıklayınız (kendi dersinizde anket ismi farklı tanımlanmış olabilir). 

 
 

b) Ankete katılmak için ‘Soruları cevaplayın’ düğmesine tıklayınız. 

 

 
 

c) Aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sayfada görünen anket sorusunda, size uygun seçeneği 

işaretleyip ‘Cevaplarınızı gönderin’ düğmesine bastığınızda, anket sorusunu yanıtlayarak 

göndermiş ̧olacaksınız.  
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6. FORUM ETKİNLİĞİ 

Ders öğretim elemanı dersin belli bir konusu hakkında tartışma başlatmak için forum oluşturmuş 
olabilir. Forumu öğretmen ya da diğer öğrencilere mesaj atabileceğiniz bir tartışma tahtası olarak 
değerlendirebilirsiniz. 

Forum etkinliğini görüntülemek ve katılmak için: 

a) Ders sayfasındaki forum linkine tıklayınız (kendi dersinizde forum farklı tanımlanmış olabilir). 

 

 

 

b) Açılan sayfada oluşturulmuş̧ olan tartışma konuları görünecektir.  
 

 
 

a) Tartışma konusuna tıkladığınızda aşağıdaki ekran çıkacaktır. Bu ekranda ‘Yanıtla’ düğmesine 
basarak açılan pencerede görüşünüzü yazıp ‘Gönder’ düğmesine tıklayınız. Yazmış olduğunuz 
mesaj forum sayfasında görünecektir. 
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F. MOODLE KAYNAKLARINA ERİŞME  

Öğretim elemanı tarafından ders kaynağı olarak eklenmiş olan  

 Herhangi bir dosyaya (Word ve PDF dokümanları, PowerPoint sunumları, resimler, grafikler, 

Flash nesneleri, vb.), 

 

 İçerisinde dosya olan klasörlere, 

 Ders kaynağı olarak paylaşılmış̧ web sayfaları ve bağlantılara  

kaynağın ismine tıklayarak erişebilirsiniz. 

 

 


