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Kaynak Ekleme Yönetimi 



Uzaktan Öğretim ve Ders Süreçleri
Öğretim Elemanı Danışmanlık İşlemleri menüsünden «Uzaktan 

Eğitim ve Ders İçerikleri» menüsüne girilir.



Uzaktan Öğretim ve Ders Süreçleri
• “Öğretim Elemanı Danışmanlık 

İşlemleri” ilgili dersin “Ders Detay”
akranı üzerinden «Uzaktan Eğitim ve 
Ders İçerikleri» menüsüne girilir.

• Sayfada İlgili Ders için Kaynak ekleme 
ve Ödev Ekleme, vb özellikler 
bulunmaktadır.

• Eklenen içerikler öğrenci kendi 
«öğrenci bilgi ekranı» ndan Derslerim 
sekmesinden hafta içeriklerini 
görüntüleyebilmektedir.



Kaynak Ekleme
• İstenen Haftaya yada ileriye yönelik Kaynak eklenebilir. 

“Görüntülenme Tarihi” girilmez ise tanım yapıldığı andan
itibaren, “Görüntülenme Tarihi” belirlenir ise belirlenen tarih
itibari ile öğrenci ekranında görüntülenmesi sağlanır.

• “Paylaşılan Dersler”: Eklenen içerikler istendiği takdirde aynı
yıl dönem içerisinde sorumlu olduğunuz diğer derslerle de 
paylaşılabilmektedir. Bu listede üzerinde işlem yapılan ders
yer almaz. 

• Aynı içeriği ilgili derslere tek tek eklenmesi yerine paylaşılan
dersler kısmından tek bir işaretleme ile ihtiyaç sağlanabilir.

• Eklenen kaynağın öğrenci tarafından indirilme özelliği
belirlenebilmektedir. İndirilmesine izin verilmeyen kaynaklar
(örn: word, excel, powerpoint) sistem tarafından Pdf 
formatına dönüştürülerek sayfa üzerinden gösterim işlemi
sağlanır. 

• Yüklenecek dosyalar 100 mb dan fazla olmamalıdır.

• Eklenen videoların tüm işletim sistemleri ve tarayıcılarda 
görüntülenebilmesi için Mp4 formatında olmalıdır. Yüklenen
videolar eğer mp4 formatında eklenmez ise, indirme işlemine
izin verilmese dahi tarayıcı üzerinde gösterim imkanı olmadığı
için ilgili videolar indirilebilir halde öğrenciye sunulur.



Tanımlı Haftaların Listelenmesi

• İlgili ders için tanımlanan haftalar tarih
aralığı belirtilerek sayfa üzerinde
listelenir.

• Bunların yanında tanımlı haftalarından 
bağımsız olarak sistem tarafından
herbir ders için Telafi, Final ve 
Bütünleme Haftalarını otomatik olarak
listenin sonuna eklenmektedir.



Kaynak Görüntüleme Düzenleme
• Eklediğiniz kaynak ilgili Haftada 

görüntülenir, görünmesini gizleme, 
yeniden düzenleme ve silinme  özelliği 
bulunmaktadır.

• Aynı haftaya birden fazla kaynak ve canlı 
ders eklenebilmektedir.



Kaynak Görüntüleyenler Listesi

• Eklediğiniz içeriği görüntüleyen öğrencilerin listesini tarih bilgisi ile görüntüledikten sonra Excel e aktarma özelliği 
mevcuttur.

• Ayrıca herbir öğrenci bilgisinin sağında yeralan “Devam Durumunu Gör” butonu ile öğrenci bazında haftalık içeriklere 
erişim özetine erişilebilir.



Öğrenci Devam Bilgilerinin Görüntülenmesi
• Ders için yüklenen içeriklerin, 

dersi alan tüm öğrenciler için
hafta bazlı ve yüzdesel olacak
şekilde katılım oranını
görüntüleyen sayfa
yeralmaktadır.

• İlgili sayfa üzerinde öğrencilere
de sistem üzerinden mesaj
gönderme imkanı da 
sunulmaktadır.

• NOT: Gösterimi sağlanan devam
oranı sadece BİLGİ amaçlı olarak
bildirimi yapılmakta olup, dersin
devam durumu bilgisi öğretim
elemanının insiyatifindedir.



• Kaynak yada ödev haricinde görüldüğü üzere, bilgilendirme amaçlı olacak
şekilde açıklamalar da eklenebilmektedir.

• Açıklama bilgisi metni üzerinde istenilen şekilde format düzenlenebilmektedir.

Haftalık İçeriklere Açıklama Eklenmesi



Ödev Ekleme Yönetimi



Ödev Ekleme
• Öğrenciler 1 ödev için tek dosya yükleyebilir.

• Birden fazla ödev dosyası bulunuyor ise öğrenci bu 
dosyaları tek dosya haline getirmeli yada zip, rar, 7zip 
olarak sıkıştırma yöntemi ile tek bir dosya haline
getirerek yüklemelidir. Bu konu ile ilgili de öğrenci
sayfasında detaylı şekilde açıklama metni
bulunmaktadır.

• “Belirlenen En fazla yükleme sayısı” öğrencinin ödev 
dosyasını kaç kez değişiklik yaparak yeniden 
yükleyebileceğini göstermektedir. Belirlenen limit 
doldurulur ise ilgili öğrenci için yükleme işlemine izin
verilmez.

• Ödevin öğrenci ekranında görüntülenme tarihide yine 
bu ekrandan belirlenmektedir. Tarih bilgisi girilmez ise
ödev tanımı yapılır yapılmaz öğrenci sayfasında
gösterimi sağlanır, tarih girişi yapılır ise belirlenen
tarihe dek gösterim sağlanmaz.

• Tüm alanların doldurulması zorunlu değildir.

• “Ödeve İlişkin Dosyalar” kısmından birden fazla dosya seçimi eklenebilmektedir.



Ödev Sorumlularını ekleme

• “Kişi Seçimi” menüsünden ödev 
sorumluları belirlenir.

• Ödev sorumlusu olarak kimse seçilmediği
takdirde dersi alan tüm öğrencileri
sistem ödevden sorumlu tutmaktadır.



Ödev Tipi Seçimi

• Ödevi düzenlerken 
Ödev Tipini Vize Ödevi, 
Final Ödevi vs şeklinde 
belirlediğinizde Öğrenci 
ödevi görüntülerken bu 
bilgiyi görmektedir.

• Bilgi olarak gösterim
sağlanır. İşlevsel
anlamda bir niteliği
bulunmamaktadır.



Görüntüleyen Öğrencileri Görüntüleme

• Yüklediğiniz Ödevi Görüntüleyen 
öğrencilerin listesinden 
öğrencilerin devam durumlarını da 
izleyebilmektesiniz.



Öğrencinin Ödev İndirme Kayıtları

• Tarih ve saat bilgisiyle 
öğrencilerin ödev indirme 
kayıtları sayfada 
görüntülenebilmektedir.



Ödev Yükleyen Öğrencileri Görme

• Öğrenci ile mesajlaşma, 
öğrenciye dosya 
gönderme ve öğrencinin 
girdiği ödev açıklaması bu 
sayfadan görüntülenir.

• Ödevi Cevaplayan 
öğrenciler 
görüntülediğinde ödevleri 
tek tek indirebildiğiniz gibi 
toplu olarak ta 
indirebilmektesiniz.



• Öğrencilerin yüklemiş oldukları
ödev dosyaları tek tek
indirilebildiği gibi toplu bir şekilde 
de indirilebilmektedir.

Öğretim Elemanı Ekranı



Öğrenci Ödevlerini Toplu indirme
• Bu özelliği tüm ödevleri 

tek klasör içinde 
arşivlemeniz ve 
değerlendirmenizde 
kolaylık sağlamak amaçlı 
geliştirilmiştir.

Öğretim Elemanı Ekranı



Öğrenci Adına Ödev Yükleme

• Ödev sorumlularının 
seçildiği ekrandan Öğrenci 
adına, öğretim elemanı
tarafında ödev yükleme 
işlemi
gerçekleştirilebilmektedir.

Öğretim Elemanı Ekranı



Öğrenci Bilgi Ekranı

Öğrenci Ekranı



Derslerim

Öğrenci Ekranı



Uzaktan Öğretim Ders içerikleri
Öğrenci Ekranı

• İlgili dersin hafta detayında tüm içerikler, öğrenci tarafından erişim bilgisi belirtilerek gösterimi sağlanır.
• Ders için eklenen yeni içerikler, “Görüntülenmedi” olarak gösterilmektedir.
• Bunların haricinde canlı dersler ile ilgili de ayrıca detay gösterimi sağlanmaktadır.



Ödev Ekranı
• Öğrenci ders için yüklenen

ödev bilgileri haftalık ders
içeriklerinin haricinde
“Ödevler” sekmesinde de 
görüntüleyebilmekte ve 
ödevi cevaplama işlemleri
her 2 ekran üzerinden de 
sağlayabilmektedir. 

• Ödev için öğretim elemanı
girilen açıklama ile yüklenen
ödev dosyaları öğrenci
tarafından
indirilebilmektedir.

• Ayrıca ödev için belirlenmiş
son teslim tarihi ile yükleme
sayısı bilgileri de öğrenciye
detay olarak sunulmaktadır.

Öğrenci Ekranı



Canlı Ders Yönetimi



Canlı Ders Süreçleri

• Ders detay sayfasında
üzerinden giriş sağlanır.



Canlı Ders Ekleme

• Önceden yapılmış canlı dersler liste halinde sayfada belirir.
• Herbir canlı ders kaydının sağında işlem butonları yeralır.
• Tamamlanmış bir canlı ders tekrar başlatılamaz ve katılım sağlanamaz.
• Canlı ders kaydı yapıldığı an itibari ile dersin öğrencileri tarafından görünür hale gelir. Öğretim elemanı tarafından canlı ders

başlatıldığı an itibari ile öğrenciler tarafından katılım yapılır hale gelmektedir.



Canlı Ders Ekleme
• Canlı ders-senkron-asenkron ders eklenebiliyor.

• Paylaşılan Dersler : Şu anki ders bu alanda
gösterilmez, bu dersin haricinde öğretim
elemanın ilgili yıl dönem içinde vermekte olduğu
diğer dersler burda listelenir. Yapılacak canlı ders, 
başka bir ders üzerinde de paylaşılsın istenir ise
bu alandan seçim yapılmalıdır. 

• Canlı Ders Seçenekleri:Öğrenciler mikrofon
kullanabilir seçilmezse, öğrenciler DİNLEYİCİ 
modunda sisteme bağlanır ve mikrofonları açma
izni verilmesi durumunda ancak sesli bağlantı
sağlayabilirler.

• Öğrenciler mikrofon kullanabilir seçeneği aktif
edilir ise öğrenciler otomatik olarak sesleri kapalı
olacak şekilde bağlantı yapabilirler. Bu özellik ile
öğrenciler mikrofonlarını kendileri açabilme
yetkisine sahip olurlar.



Davetiye Linki Oluşturma

• Misafir Davetiye oluşturma işlemi, link bilgisi paylaşılan herhangi
bir kişinin canlı derse katılım sağlayabilme imkanı vermektedir.

• Tez İzleme Komitesi vb süreçler bu şekilde işletilebilir.



Canlı Ders Ana Sayfa



Kaydı Başlatma

• Canlı ders üzerinde sunumun kaydı başlatılabilir. Sunum sonlandırma işlemi için sağ üstte yer alan 3 noktadan 
sonlandırılır. Sadece yönetici bu işlemi yapabilir. Kaydı Duraksatma(Pause recording) ile ara verilip kalınan yerden 
devam edilebiliyor.



Web Kamerası Paylaş
• Web kamera ile anlık görüntü paylaşımı yapmanızı sağlanır.



Canlı Derse Sesli Katılım

• Canlı derse bağlantı sırasında mikrofonla bağlantı yada dinleyici seçenekleri sunulmaktadır. Sesli erişim için
“Microphone” mutlaka seçilmelidir.



Mikrofonun Kapatılması
• Sesinizin karşı tarafa 

gitmesini istemediğiniz 
durumlarda kullanılır.



Ekranını Paylaş
• Bilgisayarınıza bağlı

durumdaki ekranlar
arasında seçim
sağlanır. 

• Bu kısımda paylaşım
yapılacak tarayıcı
seçimi de 
sağlanabilmektedir.



Eylemler
• “Bir Sunum Yükle” 

işlemi ile önceden
hazırlamış olduğunuz
dosyanızı buradan
yükleyebilirisiniz. Txt, 
Word, excel yada 
powerpoint
dosyalarınızı direk
upload edebildiğiniz
gibi pdf halinde
yeralan tüm dosyalar
da bu alan üzerinden
eklenebilmektedir.

• Anket ise sunum
esnasında katılımcılar
ile etkileşim
sağlanması amacı ile
kullanılabilir.



Harici Video Paylaşımı

• Sunum sırasında Video url
paylaşmanızı sağlar. (Youtube,web
adresi vb) 

• Görüntü ve sesli olarak iletilmekte 
ve öğrenciler interaktif şekilde 
ilgili videoyu anlık 
görebilmektedir.

• Bu kısımda yapılan paylaşım kayıt
altına alınmaz. 

• Kayıt altına alınması istenen bu
tip videolar olur ise, ekran
paylaşımı yöntemi ile işlem
sağlanmalıdır.



• Genel sohbet alanı üzerinden
katılımcılar mesajlaşabilirler. 

Kullanıcı ayarlarından öğrencilerin 
tüm bağlantıları kilitli durumdadır.
Kişi bazlı olarak yönetilebilir.

Genel Özellikler



Katılımcı Bazlı Özellikler



• Kaydedilmiş canlı dersler, girilen tarih bilgisine göre ilgili haftada yansımaktadır. Canlı derse katılım bilgisi de 
görüntülenebilmektedir. Kaydı alınan canlı ders, sistem tarafından oluşturulan kayıt bilgisi öğrenci sayfasında da 
gösterimi sağlanır ve anlık olarak katılım sağlayamayan öğrencilerin de bu kayıtlara ulaşabilmelerine imkan
tanınır. 

Kayıtlı Canlı Ders(Asenkron)



Soru ve Sınav Yönetimi



Soru ve Sınav Yönetimi



Soru Grubu Oluşturma

• Soru kategorizasyonu yapmak için kullanlmaktadır. Birden fazla dersinizin olması durumunda ve sınav oluşturma 
işlemi sırasında daha rahat filtrelemek için grup seçerek içerinde tanımladığınız sorulardan rahatça sınav 
oluşturabilirsiniz.



Gruba Soru Ekleme



• Yeni soru eklenmek isteniyor ise sayfanın üst bölümünde yer alan SORU 
EKLE butonuna tıklanır. 

• Soru Tipleri listelenir. Klasik, Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim, Çoktan 
Seçmeli/Tekli Seçim, Açıklamalı,Boşluk Doldurma, Eşleştirme seçenekleri 
görüntülenir.

Soru Tanımı



Klasik Soru Tanımı
• Tüm sorular için ortak tanım alanı.

• Soru Durumu, Soru Grubu Seçimi, Tahmini Çözümleme 
Süresi (dk.),Zorluk Derecesi, Sınav Türü, Notlar ve Kaynak 
alanı doldurulur. 

• Belirtilen detay nitelikler, filtreleme ve bilgi açısında
önemlidir.





Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim

• Soru & Cevaplar 
bölümünden soru metni 
yazılır ya da dosyadan seç 
butonu ile kişisel 
bilgisayardan doküman 
alınabilir. 

• Cevapta soru gibi dosya seç 
butonu ile kişisel 
bilgisayardan doküman olarak 
alınabilir. 

• Cevap alanına cevap yazılarak 
skor değeri eklenir. 



Çoktan Seçmeli/Tekli Seçim
• Soru&Cevaplar bölümünden soru metni 

yazılır ya da dosyadan seç butonu ile kişisel 
bilgisayardan doküman alınabilir.

• Cevap alanına cevap yazılarak doğru cevap 
işaretlenir. Cevapta soru gibi dosya seç 
butonu ile kişisel bilgisayardan doküman 
olarak alınabilir.

• Gireceğiniz cevaplardan sadece bir 
tanesinin doğru olmasına dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 



Açıklamalı Soru

• Sınav metni doldurulur veya Dosya seç butonu 
tıklanarak dosya seçimi yapılır. 

• Üye Soru Arama alanından diğer soru 
seçeneklerinden soru aranabilir. Bu bölümde 
aranan sorular, açıklamalı soru olarak işaretlenmiş 
olan sorular gelmektedir. Üye soru listesinde 
seçilen sorular listelenir. 



Açıklamalı Soru Üye Sorular Ekleme



Boşluk Doldurma

• Sistemin otomatik olarak tanıyabilmesi için “Boşluk Ekle” seçeneği üzerinden işlem sağlanması gerekmektedir. 
• Herbir boşluk için birden fazla cevap eklenebilir. Cevaplar açıklamada belirtildiğ üzere, noktalı virgülle eş anlamlı kelimeler

sıralanabilir.
• Ayrıca Klasik soruda olduğu gibi boşluk doldurma tipindeki sorular da istenir ise manuel olarak puanlandırılabilir.



Eşleştirmeli Soru



Excel’den Toplu Soru Yükle



Sorunun Pasife Çekilmesi



SINAV YÖNETİMİ



Yeni Sınav Ekleme
• Sınav Puanı, ilgili sınavın toplamda

kaç puan üzerinden oluşturulacağı
bilgisinin belirtir.

• Sınav Tipi: Zaman Kısıtlı ve Geniş 
Zamanlı olarak tanımlanabilmektedir.

• Geniş Zamanlı: Belirtilen başlangıç ve 
bitiş zamanı dilimi arasında öğrenci 
dilediği zaman ilgili sınava girebilir ve 
sınav süresi kadar sistemde soruları
cevaplayabilir.

• Zaman Kısıtlı: Bütün öğrenciler sınava 
aynı anda başlar. Sınavın başlangıç ve 
bitiş tarihi ve saati girilir, başlangıç ve 
bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimi
kadar öğrenci sınavda kalabilir.

• Sınav Bitiş Tarihini Güncelleme: 
işlemi ile birlikte zaman kısıtlı bir
sınav geniş zamanlı hale getirilebilir.



Yeni Sınav Ekleme
• Her bir katılımcı için ayrı kitapçık 

oluşturulsun : Bu seçeneğin 
işaretlenmesi durumunda sistem 
otomatik olarak her bir katılımcı için 
farklı kitapçık oluşturacaktır.Her bir 
kitapçıktaki soru sayısı girilmesi
beklenir.

• Sorular arasında gezinme işlemi, izin
verilmez ise öğrencinin herbir soru
geçişinde önceki soruya tekrar
dönemeyeceği ile ilgili sistem
tarafından onay alınır. Diğer durumda
ise öğrenci istediği an önceki sorulara
dönüş yapıp, yanıtları değiştirebilir.



• Kitapçık soru limitleri ile her bir katılımcı için özel oluşacak kitapçıklardaki soru dağılımını "Zorluk Seviyelerine Göre" 
veya "Soru Grubuna Göre" ayarlayabilirsiniz.

• “Kitapçıktaki Sorular Soru Grubuna Göre Sıralı Gelsin”: soruları grup bazlı sıralı şekilde karıştıracak halde kitapçıklar
hazırlanır.

Kitapçık Soru Limitleri







Sınav Yayınlama



Online Sınav Ders İlişkilendirilmesi





Online Sınav Ekle



Sınav Bitiş Süresi Güncelleme



Sınav Sonuç Aktarma







Katılımcıyı Sınava Tekrar Alma



Deneme Sınavı Ekleme





Bütünleme Sınavı





Mazeret Sınavı Süreçleri















Sınav Oturum Yönetimi





Sınav Log Kaydı Görüntüleme



Sınav Raporu Görüntüleme



Soru İstatistikleri



Öğrenci Sınav Süreci







TEŞEKKÜRLER


