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• Moodle, öğrencilere uzaktan eğitim vermek amacıyla kullanılan öğrenim yönetim
sistemidir.

• Moodle sanal sınıflara erişim imkanı sağlayarak, kaynak, ödev ve duyuru gibi farklı
öğrenim araçları ile dersleri gerçekleştirmeyi sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi Moodle platformu üzerinden yürütülecektir.

1) KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş



1.1. Firefox Tarayıcısının ve Adobe Connect 
Uygulamasının Yüklenmesi 

• Online derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için Web tarayıcısı olarak

Mozilla Firefox kullanmanız gerekmektedir.

Windows İşletim sistemine sahip bilgisayarlar için indirme adresi    

https://www.mozilla.org/tr/firefox/new/

Mac İşletim sistemine sahip bilgisayarlar için indirme adresi     

https://www.mozilla.org/tr/firefox/mac/

• Online derslere sorunsuz bir şekilde katılabilmeniz için Abobe
Connect uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz ve kurmanız
gerekmektedir.

Windows İşletim sistemi için indirme adresi:    
http://www.adobe.com/go/Connectsetup 

Mac İşletim sistemi için indirme adresi:            
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac ADOBE CONNECT



• Uzaktan Eğitim derslerine Firefox

tarayıcınızdan http:/uek.ktu.edu.tr 

adresine girerek bağlanabilirsiniz. 

• Açılan pencerede ‘Kullanıcı adı’ 

bölümüne kurumsal e-mail 

adresinizin ilk kısmını yazınız.

(Örneğin; egitmen@ktu.edu.tr

adresindeki     egitmen kısmı kullanıcı 

adı olarak yazılmalıdır.)

Kullanıcı Adı:  Kurumsal e-mail ilk kısmı 

Şifre:               Kurumsal e-mail şifreniz 

Yandaki sayfa karşınıza geldiğinde 

yukarıdaki bilgileri girdikten sonra 

Giriş Yap butonuna basarak sisteme 

giriş   yapabilirsiniz.

1.2. Giriş Ekranı

mailto:egitmen@ktu.edu.tr


• Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza yukarıda gördüğünüz Moodle ana sayfası açılacaktır.

• Orta kısımda, “Derslerim” sekmesinde vermekte olduğunuz dersler, derslerinize ait istatistiksel bilgiler ve
derslerinizde verdiğiniz görevler listelenir.

• İlgili derslerinizi ve derslerinize ait bilgileri bu alanda görüntüleyebilirsiniz.

1.3. KTÜ Uzaktan Eğitim Sistemi Ana Sayfa



2) Derslere Erişim
2.1. Derslere Giriş

Hangi derse giriş

yapmak istiyorsanız

dersin isminin

üzerine tıklayarak

dersinize giriş

yapabilirsiniz.



2.1. Derslere Giriş

• Açtığınız dersin içerik sayfası yukarıdaki gibidir.

Haftalık açılan derslerinizi soldaki

menüden görebilirsiniz.



• Haftalık dersleriniz ve canlı ders bağlantılarınız yöneticiler tarafından haftalık olarak
açılacaktır.

• Eğitmenler her hafta canlı derslerini yürütme, açılan derslere kaynak ekleme, belge paylaşımı
vb. içeriklerini kendileri düzenleyecektir.

2.1.Derslere Giriş

Yöneticilerin açtığı haftalık

dersi ve canlı ders

bağlantısını buradan

görebilirsiniz.

Canlı Ders bağlantısı



• Canlı derse giriş için yandaki simgenin bulunduğu linke tıklayınız.

• Bu bağlantı ile dersiniz için açılan sanal sınıf ortamına girebileceğiniz bağlantıyı
görüntüleyebilirsiniz.

• Bu sanal sınıfta derse kayıtlı olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak
kayıt edilecektir.

3) Canlı Derse Giriş

Canlı derse giriş linkine tıklayarak

haftalık dersinizi yapacağınız sanal

sınıf bağlantısını açınız.



3) Canlı Derse Giriş

Dersinize ait sanal sınıfa

giriş yapabilmek için

‘Toplantıya katıl’

butonuna tıklayınız.

• Dersinizin bulunduğu sanal sınıfa erişmeden önce lütfen dersin tarihini, başlama ve 

bitiş saatini kontrol ediniz.

• Dersinize ait sanal sınıfa giriş için ‘Toplantıya Katıl’ butonuna basınız.



3) Canlı Derse Giriş

Sanal sınıfa giriş yapabilmek

için ‘Şimdi Katıl’ butonuna

tıklayınız.

• Açılan sayfada sanal sınıf uygulamasına 
bağlanabilmek için ‘Şimdi Katıl’ butonuna 
tıklayarak devam ediniz.



• Adobe Connect uygulaması ilk açıldığında sizi İpuçları ekranı karşılayacaktır.

• İpucu adımlarını inceleyerek iletişim kutusunu kapatınız.

3.1. Adobe Connect Toplantı Odası İlk Görünüm



3.2. Adobe Connect ile Derse Başlama

Hoparlör ses ayarlarınızı
buradaki menüden
yapabilirsiniz.

Mikrofon ayarlarınızı
buradaki menüden
yapabilirsiniz.

Kameranızı üstte
bulunan webcam
simgesine tıklayarak
açınız. Yandaki ekranda
kendinizi gördükten
sonra öğrencilerin de
sizi görebilmesi için
‘Paylaşımı Başlat’
butonuna tıklayınız.



3.2. Adobe Connect ile Derse Başlama

Sunum ekranında ders dokümanını göstermek için 
‘Ekranımı Paylaş’ butonunun yanında bulunan seçenek 
menüsünden ‘Belge Paylaş’ seçeneğine tıklayınız.

‘Beyaz Tahtayı Paylaş’ 
seçeneğine tıklayarak 
çizim yapabileceğiniz 
beyaz tahta ekranını 
açabilirsiniz.



3.2. Adobe Connect ile Derse Başlama

Bilgisayarınızdaki bir belgeyi sunum ekranında 
göstermek için ‘Bilgisayarıma Gözat’ seçeneğine 
tıklayarak, yüklemek istediğiniz belgeyi (pdf, power
point sunumu…) seçiniz.

• ‘Belge Paylaş’ seçeneğine tıkladığınızda yukardaki pencere açılacaktır. 

• ‘Bilgisayarıma Gözat…’ butonuna basarak bilgisayarınızdaki belgeyi sisteme yükleyebilirsiniz. 

• Yükleme tamamlandığında dosyanız sunum ekranında görünecektir.



3.2. Adobe Connect ile Derse Başlama

Sohbet bölmesini kullanarak tüm 
katılımcıların görüntüleyebileceği 
anlık mesajlar yazabilirsiniz. Ya da 
öğrencilerinize sorduğunuz sorulara 
cevaplarını ve konu hakkındaki 
fikirlerini okuyabilirsiniz.

Katılımcılar bölmesinden dersinize 
kimlerin katıldığını 
gözlemleyebilirsiniz.



3.2. Adobe Connect ile Derse Başlama

Derse başlamadan 
önce lütfen dersi 

kaydetmeyi 
unutmayınız.

Dersi bitirmek için 
kaydetme işlemini 

sonlandırdıktan sonra 
lütfen toplantıyı bitir 
seçeneğine tıklayınız.

Ders kaydı esnasında yukardaki 
ikon kırmızı renkte olacaktır. 
Dersi sonlandırmadan önce 

lütfen kırmızı ikona tıklayarak 
kaydı durdur seçeneğine 

tıklayınız.



4) Kaynak Ekleme
4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 

Ekleme)
Her derste canlı ders anlatımının dışında haftalık olarak içeriklerinizi (bir word belgesi, pdf veya ppt

dosyası, fotoğraf, video, ses kaydı, metin belgesi vb.) paylaşabilirsiniz. Kaynak ekleme ders notlarını

derse yüklemek için en sık kullanılan modüldür. Bu modül ile daha önce hazırlanmış olan ders

materyalleri öğrencilerle direkt olarak paylaşılabilir.

Kaynak eklemek için aşağıdaki resimde bulunan işlem adımlarını takip edebilirsiniz.

Öncelikle bu işarete

tıklayınız. 1

Daha sonra 

düzenlemeyi aç 

seçeneğini seçiniz.

2



Ders materyali eklemek için:

1) Materyal eklemek istediğiniz haftaya geliniz ve «Yeni etkinlik veya kaynak ekle» 

linkine tıklayınız. 

1

Materyal eklemek istediğiniz 

haftaya geliniz ve ‘Yeni 

etkinlik veya kaynak ekle’

butonuna tıklayınız. 

4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 
Ekleme)



2

3

Açılan pencerede 
‘KAYNAKLAR’ 
menüsünün altında yer 
alan ‘Kaynak’ a 
tıklayınız. 

‘Ekle’ butonuna basınız.

4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 
Ekleme)



1) Ad sekmesine kaynağın, dersin ana sayfasında görünecek adını yazınız. (zorunlu)

2) Açıklama olarak kaynağın içeriğinden bahsediniz. (zorunlu değildir) 

3) Yaptığınız açıklamanın ders sayfasında görünmesini istiyorsanız “Ders sayfasında 

açıklama göster” kutucuğuna tıklayınız. (zorunlu değildir)

Tüm eklemeler bitince sayfanın en altındaki ‘Kaydet ve Derse Dön’ butonuna tıklayınız.

1

2

3

Kaynağın adını yazınız.

Bu alana dilerseniz 

kaynağın içeriğini yazınız

Kaynağın içeriğiyle ilgili açıklamanın

ders sayfasında görülmesinin

istiyorsanız tıklayınız.

4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 
Ekleme)



1

23

‘Dosya Seç’ 

simgesine 

tıklayınız. 

Açılan pencerede eklemek 

istediğiniz dosyayı seçiniz ve ‘Aç’ 

düğmesine tıklayınız.

“Bu dosyayı yükle” 
butonuna tıklayınız

4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 
Ekleme)



4

Eklemek istediğiniz dosyayı sürükle bırak yöntemiyle de 
ekleyebilirsiniz. 
Tüm eklemeler bitince sayfanın en altındaki ‘Kaydet ve 
Derse Dön’ butonuna tıklayınız.

4.1. Kaynak Ekleme (Ders Notu ve Ders Materyali 
Ekleme)




