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Derste Gezinme ve Ders Ayarları 
 
Ders Ana Sayfasını Öğretmen Olarak Nasıl Kullanırım? 
Bir derse eğitmen olarak kaydolduysanız, Ders Ana Sayfası, öğrenenlerin dersi açtıklarında gördükleri ilk sayfadır. Ana Sayfa ayrıca 
öğrenenlerin ders içerisinde nasıl gezinebileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Giriş Sayfasını, öğrenenleriniz için belirli bir iş akışı 
oluşturmak üzere özelleştirebilirsiniz. 
 
Dersin Ana Sayfasını Görüntüleme 
 
Ders Ana Sayfası, Ders Gezinmesi [1], içerik alanı [2] ve kenar çubuğunu [3] içerir. 
 

 

 
 
 

Not: Canvas’ı daha küçük bir ekranla görüntülerseniz, herhangi bir kenar çubuğu içeriği sayfanın altına hizalanır. 
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Derste Gezinmeyi Görüntüleme 
Ders Ana Sayfası, Ders Gezinmesi Ana 
Sayfası bağlantısından görüntülenir. 

 

Ders Gezinmesi, sizin ve 
öğrenenlerinizin dersteki belirli 
yerlere ulaşmasına yardımcı olan 
bağlantıları içerir.  

Bir eğitmen olarak, dersinizde hangi 
bağlantıların gösterileceğini 
kişiselleştirebilirsiniz.  

 
Ders Gezinme Menüsü 
Ders Gezinme Menüsü, dersinizin sol 
tarafında, sizin ve öğrenenlerinizin farklı 
ders alanlarına erişmesine yardımcı olan 
bir dizi bağlantıdır. 

Dersinizin yapısına bağlı olarak, ders 
navigasyon bağlantılarını yeniden 
sıralamayı ve gizlemeyi seçebilirsiniz. 
 
Aktif bağlantı yanında göz işareti simgesi 
olmayan [kırmızı 1] şeklinde vurgulanır. 
Bu vurgu, Canvas’ta görüntülemekte 
olduğunuz özellik alanını hızlı bir şekilde 
tanımlamanıza yardımcı olur. 
Öğrenenlere gizlenen bağlantılar listede 
yanında göz işareti  [mavi 2] bulunan 
simge ile vurgulanır. 
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Ders Ayarları 
 

Ayarlar gezinme bağlantısı, farklı 
kullanıcıları ve bölümleri kolayca 
güncelleyebileceğiniz ve görebileceğiniz 
yerdir ve ayrıca gezinmenizi de 
değiştirebilirsiniz. İzinlerinize bağlı 
olarak, ders ayarlarının farklı seviyelerini 
düzenleyebilirsiniz. 
 
Ders gezinmesinde Ayarlar bağlantısını 
tıklayın. Dersinizin ayarlar bölümü 
sadece eğitmenler tarafından 
kullanılabilir. 
 

 

Ders Detaylarını Görüntüleme 
 

Ders Detayları sekmesinde, dersinizin adı, ders dili, kotanızın ne olduğu gibi dersin ayrıntılarını görebilirsiniz.  
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Ders Dilini Görüntüleme 
 

Dersiniz için belirli bir dil 
belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, dil 
ayarlanmamış olarak gözükmektedir. 
Dersiniz için bir dil seçmek, kullanıcı dil 
tercihlerini geçersiz kılar ve yalnızca 
yabancı dil dersleri için önerilir. 

 

 
Dosya Kotasını Görüntüleme 

 

Dersinizde izin verilen saklama 
dosyası boyutunu 
görüntüleyebilirsiniz. Dosya kotası, 
ders dosyalarındaki ve ödev 
sunumlarındaki tüm dosyalardan 
oluşur. Kurumunuzdaki yöneticiler, 
her bir ders için dosya depolama 
kotasını belirler. 

 

 
 

 

Notlandırma Şemasını Görüntüleme
 
Dersiniz için bir notlandırma düzeni 
etkinleştirebilirsiniz. Notlandırma şeması, 
bir derste değişen başarı seviyelerini ölçen 
bir kriter setidir. Eğer varsa, mevcut 
derecelendirme düzenini 
görüntüleyebilirsiniz. 

 

Lisansı Görüntüleme 
Dersinizin lisansını görüntüleyebilirsiniz. 
Varsayılan olarak tüm içeriğin özel ve 
telifli olduğu kabul edilir, fakat içeriğinizi 
kamuya açık alana da bırakabilir veya bir 
Creative Commons lisansı seçebilirsiniz. 
Dersinizi herkese açık hale getirirken, 
muhtemelen dersiniz için bir lisans 
belirlemek isteyeceksiniz. 
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Daha Fazla Seçenek Görüntüleme 
 
Dersinizdeki daha fazla seçeneği, Diğer 
Seçenekler bağlantısını [1] tıklayarak 
değiştirebilirsiniz.  
Uygun onay kutusunu seçerek öğrenenlere 
ek ders ayrıcalıkları sağlayabilirsiniz [2]. 
 

 
Bölümleri Görüntüleme 
 

Bölümler sekmesinde, dersinize bir bölüm 
ekleyebilir ve öğrenen bölümü kayıtlarını 
yönetebilirsiniz. 
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Gezinmeyi Görüntüleme 
 

Gezinme sekmesinde, dersinizde 
listelenen İçerik Gezinme bağlantılarını 
değiştirebilirsiniz. Ders gezinme 
bağlantılarını yeniden düzenlemek ve 
gizlemek için sürükleyip bırakabilirsiniz.  
 
Ders Gezinme menüsü kişiselleştirme 
hakkında videoyu izlemek için tıklayınız. 
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Açılır Ders Gezinme Menüsü 

 
Ders Gezinme Menüsünü genişletmek 
veya daraltmak için Menü simgesine 
tıklayın. 

 

 
 
Kenar Çubuğunu Görüntüleme 

 

Kenar çubuğunun üst kısmı [1], rotanızı 
yönetmek için rota araçları içerir. 

 

Kenar çubuğunun alt kısmı [2], Ders 
Ana Sayfası için ayarladığınız düzenin 
diğer bölümlerine ek olarak Yapılacaklar 
listesini de içerir. 
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Ders Araçlarını Görüntüleme 
 
Ders giriş sayfası düzenini değiştirmek için, 
“Ana Sayfayı Seç” linkini [1] tıklayın. 
“Ders Akışını Gör” bağlantısını tıklayarak 
[2] en son etkinliği görüntüleyin. Kenar 
çubuğunuz  
Yeni bir duyuru yapmak için, “Yeni 
Duyuru” bağlantısını [4] tıklayın. 
Canvas dersinizi bir test öğreneni 
kullanarak görüntülemek için, “Öğrenci 
Görünümü” bağlantısını [5] tıklayın. 
Dersinizi yayınladıktan ve öğrenenler 
derse katılmaya başladığında, Ders 
Analitiklerini Görüntüle bağlantısıyla [6] 
dersiniz için analitiklere erişebilirsiniz.  
 

 

 

 
Kenar Çubuğu Görüntüleme 
 
Kenar çubuğu, Canvas’ta değerlendirme 
gerektiren tüm öğeleri gösteren 
“Yapılacaklar” bölümünü [1] gösterir. 
Yapılacaklar listesindeki her öğe, atama 
adını, değerlendirme sayısını ve atama için 
son tarihi görüntüler. Öğeler dört hafta 
boyunca bu bölümde kalır. 
Değerlendirilmiş veya çevrimiçi bir sunum 
gerektirmeyen ödevler sadece son tarihe 
kadar görüntülenir. 
Kenar çubuğu, Ders Giriş Sayfanızın 
düzenine bağlı olarak çeşitli diğer bölümler 
de içerebilir [2]. Ek kenar çubuğu 
seçenekleri “Yapılacaklar veya Ödev 
listesi, Takvim ve Ödev Grupları ve Son 
Dönütleri içerir. 
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Kenar Çubuğu Öğelerini Yönetme 

 
Her bölüm öğesi, kaç öğeye puan verilmesi 
gerektiğini gösterir [1]. 
 
Bir bölüm listelenenden daha fazla öğe 
içeriyorsa, listenin altında ek öğeleri 
görüntülemek için kullanabileceğiniz bir 
bağlantı görünecektir [2]. 
Yapılacaklar bölümünde 100’den fazla öğe 
varsa, herhangi bir yeni öğeyi görmeden 
önce öğeleri kaldırmanız gerekir. Bir 
Yapılacaklar öğesini kaldırmak için kaldır 
simgesini [3] tıklayın. 
Not: Bir öğe kaldırıldığında, bu ödev için 
yeni bir gönderi alındığında veya ödev için 
mevcut bir gönderi hala değerlendirmeyi 
gerektiriyorsa, öğe yalnızca Yapılacaklar 
bölümüne geri yüklenebilir. 
 

 

 
 
 
   
 
 


