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1. Sisteme Giriş

1. Adım
https://canvas.anadolu.edu.tr
adresine tıklayarak Anadolu
Öğrenme Yönetim Sistemine giriş
yapabilirsiniz.
Açılan sayfada “Anadolu
Üniversitesi” butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

2. Adım
E-posta adresi ve şifre bilgilerini
girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

2. Derse Giriş

1. Adım
1. Sol yan menüden dersler sekmesine tıklayınız.
2. Açılan sayfada işlem yapmak istediğiniz derse
tıklayınız. (Kılavuzda örnek ders olarak “İİBF
Ders Şablonu” dersi kullanılmıştır.)
3. Derse giriş yaptıktan sonra iki farklı
“Anasayfa” yapısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu
durum, 2. adımda A ve B durumu olarak
açıklanmıştır.

İİBF Ders Şablonu: Fakültemizdeki derslerin
temel ihtiyacı düşünülerek haftalık modüllerde
ders malzemeleri, tartışma forumu ve ödev
sayfalarını içeren; bunun yanı sıra dersinizin
bireysel ihtiyaçlarına göre de düzenlenebilen
ders şablondur.

2. Adım-A Durumu
Bu sayfa ile karşılaşmanız, “İİBF Ders
Şablonunun” dersinize başarılı bir şekilde
yüklendiği anlamına gelmektedir.
Önemli Not: Kılavuzun devam eden kısmı şablon
temel alınarak hazırlanmıştır.

2. Adım-B Durumu
Bu sayfa ile karşılaşmanız, “İİBF Ders
Şablonunun” dersinize yüklenmediği anlamına
gelmektedir. Bu durumda:
1. “İİBF Ders Şablonu” kullanmak isteyen
öğretim üyeleri ve yardımcıları, dersinize
yardımcı olmak için atanan araştırma
görevlisinden şablonun yüklenmesini talep
edebilir.
2. “İİBF Ders Şablonu” kullanmak istemeyen
öğretim üyeleri ve yardımcıları, linkteki
kılavuzun “Modül Ekleme ve Dosya Yükleme”
bölümünden faydalanarak derslerini
tasarlayabilirler.
https://canvas.anadolu.edu.tr/egitmen_kilavuz.
pdf

3. Ders Malzemeleri Sayfasının Düzenlenmesi
Öğrencilerle paylaşılmak istenen
ders malzemeleri;
1- Metin girişi,
2- Video linki (Youtube, Vimeo vb.),
3- Link ve
4- Dosya (Word, Excel, Powerpoint
ve PDF) paylaşımı olabilir.

1. Adım
Ders malzemesi paylaşılmak istenen
haftanın “Ders Malzemeleri”
sayfasına tıklayınız.

2. Adım
Açılan sayfada “Düzenle” butonuna
tıklayınız.

3. 1. Metin Girişi

1. Adım
“3. Ders Malzemeleri Sayfasının
Düzenlenmesi” bölümünün 2. adımındaki
“Düzenle” butonuna tıklama işleminden
sonra görseldeki sayfaya ulaşacaksınız.
Sayfadaki yönergeyi okuduktan sonra
silmeniz gerekmektedir.

2. Adım
Zengin içerik editörü aracılığıyla metin
yazılarak paylaşılabilir.

3. Adım
İşleminizi tamamladıktan sonra sayfanın
en altındaki “Kaydet” butonuna tıklayarak
işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Yapılan değişiklikler hakkında öğrenciye
bilgi gitmesini istiyorsanız, “Bu içerik
değişiminden kullanıcıları bilgilendir.”
kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

3. 2. Video Linki Paylaşımı
1. Adım
Metin girişiyle birlikte video linki ya
da yalnızca video linki
paylaşabilirsiniz.
Metin girişinde olduğu gibi yine
“Düzenle” butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

2. Adım
Okla gösterilen kutucuktaki
“insert/edit media” butonuna
tıklayınız.

3. Adım
Butona tıkladıktan sonra karşınıza
çıkan sayfadaki “Source” kısmına
paylaşmak istediğiniz Youtube
video linkini kopyalayınız.

4. Adım
Bu işlemin ardından paylaşmış
olduğunuz video sayfaya gömülmüş
olarak sağdaki gibi gözükecektir.
İşleminizi tamamladıktan sonra
sayfanın en altındaki “Kaydet”
butonuna tıklayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.

3. 3. Link Paylaşımı
1. Adım
Öğrencilerin okumasını istediğiniz
makale, gazete ve dergi yazısı vb.
paylaşımları link aracılığıyla
yapabilirsiniz.
Metin girişinde olduğu gibi yine
“Düzenle” butonuna tıklamanız
gerekmektedir.

2. Adım
1. İlk olarak “…. yazısını okumanızı
öneririm.” benzeri bir metin girişi
yapılır. Tıklandığında yazının
açılması istenen sözcük ya da
sözcükler fare sol tık aracılığıyla
seçilir. Burada “Using APV: A
Better…” sözcükleri seçilmiştir.
2. Hiçbir yere tıklanmadan
yukarıdaki kutucuktaki “links to
URL” butonuna tıklanır.

3. Adım
Maviyle işaretli yere link kopyalanır
ve “Insert Link” butonuna tıklanır.

4. Adım
Link yerleştirildikten sonra “Using
APV: A Better…” sözcüklerinin mavi
olması, linkin başarılı bir şekilde
yerleştirildiğini göstermektedir.
İşleminizi tamamladıktan sonra
sayfanın en altındaki “Kaydet”
butonuna tıklayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.

3. 4. Dosya Paylaşımı
1. Adım
Öğrencilerle doğrudan Word, Excel,
Powerpoint ve PDF dosyası
paylaşabilirsiniz.
Dosya paylaşımında izlenecek
adımlar, bütün dosya türleri için
aynıdır.
İlk olarak metin girişinde olduğu
gibi yine “Düzenle” butonuna
tıklamanız gerekmektedir.

2. Adım
1. İlk olarak “Bu haftanın
sunumunu indirmek için tıklayınız.”
benzeri bir metin girişi yapılır.
Tıklandığında sunumun indirilmesi
istenen sözcük ya da sözcükler fare
sol tık aracılığıyla seçilir. Burada
“tıklayınız” sözcüğü seçilmiştir.

3. Adım
1- Hiçbir yere tıklanmadan “Insert
Content into the Page” bölümünün
altındaki “Files” sekmesine
tıklayınız.
2- “Upload a new file” butonuna
tıklayınız.
3- “Dosya Seç” butonuna tıklayınız.

4. Adım
Bilgisayarınızdan paylaşmak
istediğiniz dosyayı seçerek “Aç”
butonuna basınız.

5. Adım
Dosyayı seçtikten sonra “Upload”
butonuna basınız. Upload işleminin
tamamlanmasının ardından
işaretlemiş olduğumuz sözcük
(tıklayınız) mavi olacaktır.

6. Adım
İşleminizi tamamladıktan sonra
sayfanın en altındaki “Kaydet”
butonuna tıklayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.

4. Tartışma Forumu
1. Adım
“Modüller” sekmesinden ilgili
haftanın “Tartışma Forumu”
sayfasına tıklayınız.

2. Adım
“Düzenle” butonuna tıklayınız.

3. Adım
Sayfada noktalı yere haftanın
tartışma sorusu yazılır.

4. Adım
Şablonda tartışma forumunun ön
tanımlı ayarları aşağıdaki gibidir.
Bu noktada dilediğiniz
değişiklikleri yapabilirsiniz:
1. Öğrenciler, arkadaşlarının
vermiş oldukları yanıtlara yorum
yapabilir.
2. Öğrenciler, arkadaşlarının
yanıtlarından etkilenmemeleri ve
kendilerine ait yanıtlar
verebilmeleri amacıyla diğer
arkadaşlarının yanıtlarını gönderi
yapmadan görememektedir.
3. Öğrenciler arkadaşlarının
gönderilerini beğenebilir.
4. Tartışma forumunun hangi
tarihler arasında aktif olacağı
belirlenebilir.
9. İşleminizi tamamladıktan
sonra “Kaydet” butonuna
tıklayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.

5. Ödev
1. Adım
“Modüller” sekmesinden ilgili
haftanın “Ödev” sayfasına
tıklayınız.

2. Adım
Ödevleri metin girişi ya da dosya
paylaşımı şeklinde yapabilirsiniz.
Sağdaki görselde metin girişi
şeklinde yapılmıştır.

3. Adım
Şablonda “Ödev” sayfasının ön
tanımlı ayarları aşağıdaki gibidir:
1- “Metin Girişi” seçeneği
işaretli olmamalıdır. İşaretli
olması durumunda öğrenciler
ödevlerini dosya gönderimi
dışında “Metin Girişi” şeklinde
yapabilecektir. Bu durumda
ödeve ait indirilebilir bir dosya
(ödev evrakı) olmayacaktır.
2- “Dosya Yüklemeleri” seçeneği
mutlaka işaretli olmalıdır. Aksi
takdirde öğrencilerin ödevlerini
sistem üzerinden göndermeleri
mümkün olmayacaktır.
3- Yüklenecek dosya tiplerini
ihtiyacınız doğrultusunda

genişletebilir ya da
daraltabilirsiniz.
4- “Turnitin gönderilerini
etkinleştir” seçeneği işaretli
değildir. Arzu eden öğretim
üyeleri ve yardımcıları Turnitin
kapasitesini göz önünde
bulundurarak Turnitin
gönderilerini etkinleştirebilir.
Etkinleştirildiği takdirde
“Gelişmiş Turnitin Ayarları”ndan
“Depoya dahil et” seçeneğinin
seçili olmaması hususuna dikkat
edilmelidir.

5. Adım
Ödev için başlangıç ve bitiş
tarihi verilebilir.
İşleminizi tamamladıktan sonra
“Kaydet” butonuna tıklayarak
işleminizi tamamlayabilirsiniz.

6. Dersin, Modüllerin ve Sayfaların Yayınlanması
Dersin Yayınlanması
Dersin öğrenciler tarafından
erişilebilir olması için dersin
yayınlanmış olması gerekir.
Dersin yayınlanması için
“Anasayfa”ya ardından Dersin
Durumu bölümünün altındaki
“Yayınla” butonuna tıklamanız
gerekecektir.

Ders yayınlandıktan sonra
sağdaki görseldeki gibi
“Yayınlandı” butonu yeşil renkte
olacaktır.

Modüllerin
Yayınlanması
Şablonda her haftanın modülleri
yayınlanmış durumdadır.
İlerleyen haftaların modüllerinin
gözükmesini istenmemesi
durumunda okla gösterilen
“yeşil yuvarlak simgeye”
tıklanarak modül yayından
kaldırılabilir.

Sayfanın Yayınlanması
Şablonda her haftanın Ders
Malzemeleri ve Tartışma
Forumu sayfaları yayınlanmış
durumdadır.
Her hafta ödev verilmeyeceği
göz önünde bulundurularak
ödev sayfaları yayınlanmamıştır.
Ödev verilen haftalarda kutu
içerisindeki “yuvarlak simge”ye

tıklanarak ödev yayınlanması
gerekmektedir. Ödev
yayınlandığında “yuvarlak
simge”, ders malzemeleri ve
tartışma forumundaki gibi yeşil
olacaktır.

7. Duyuru Yapılması
Öğrencilerin paylaşılan içerikten,
verilen tartışma sorusu ve ödevden
haberdar olması için “Duyurular”
bölümünün aktif bir şekilde
kullanılması önemlidir.

1. Adım
“Duyurular” sekmesine ardından
“+Duyuru” butonuna tıklayınız.

2. Adım
Duyuru başlığı ve metni girildikten
sonra sayfa sonundaki “Kaydet”
butonuna tıklayarak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.
Sistem üzerinden yapmış
olduğunuz duyuruları, ANASİS
üzerinden de yapmanız öğrencinin
sorumluluklarından haberdar
olması hususunda faydalı olacaktır.

8. Ödevlerin Okunması
Ödevin verildiği hafta görselde
görüldüğü üzere yayınlanmış
durumdadır.

1. Adım
“Ödev” sayfasına tıklayınız.

2. Adım
A- “SpeedGrader” butonuna
tıklayarak her öğrencinin ödevini
ayrı ayrı indirebilirsiniz.
B- “Gönderileri İndir” butonuna
tıklayarak bütün ödevleri tek
seferde indirebilirsiniz.

3. Adım
“SpeedGrader” butonuna
tıklarsanız açılan sayfa sağdaki gibi
olacaktır. Dikdörtgen içerisindeki
linke tıklayarak ödevi
indirebilirsiniz.
Diğer öğrencilere geçiş yapmak için
okları kullanabilirsiniz.

