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1. BirDeHa sistemi nedir? Ne işe yaramaktadır? 

BirDeHa sistemi 13 Ağustos 2015 tarihinde Moodle alt yapısı kullanılarak kurulmuş 

Learning Management System (LMS) olarak adlandırılan açık kaynak kodlu bir eğitim-öğretim 

sistemidir. 

BirDeHa sistemi üzerinden çevrim içi (online) eğitim faaliyetleri (ders dokümanı 

paylaşımı, sınav, ödev vb.) yapılmaktadır. 

BirDeHa sistemine iki farklı rol ile giriş sağlayabilirsiniz. Bu iki farklı roller aşağıdaki 

gibidir; 

a) Öğrenci olarak,  

b) Eğitimci olarak. 

 

Eğitimcilerimize ve öğrencilerimize başarılarla dolu eğitim-öğretim yılı dileriz. 
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2. Öğrenciler için 

 

Ardından sağ üst köşede belirtilen “Giriş yap” bağlantısına tıklayınız. (Aşağıdaki 

şekilde de belirtilmiştir). 
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2.1. BirDeHa Sistemi’ne öğrenci olarak nasıl girilir? 

 Öğrenci olarak sisteme erişmek için, birdeha.biruni.edu.tr adresine web tarayıcınızdan 

giriş sağlayınız. 
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 Öğrenci olarak sisteme giriş sağlamak için kullanıcı adına ve şifreye ihtiyaç 

duyacaksınız. Kullanıcı adınız Biruni Üniversitesi tarafından size verilen e-posta adresidir. 

Şifreniz ise kampüs şifrenizdir. Kampüs şifrenizi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde, kampüs içi 

kablosuz ağ bağlantısında vb. birçok işlemlerde kullandığınız tek şifrenizdir. 

Biruni Üniversitesi tarafından size verilen e-posta adresiniz; 

öğrencinumaranız@st.biruni.edu.tr (Örn: 190100100@st.biruni.edu.tr) şeklindedir. 

 Kampüs şifrenizi değiştirmediyseniz TC Kimlik numaranız olarak sisteme tanımlıdır. 

2.2. Bilgisayar kullanarak BirDeHa Sistemi’ne giriş sağlamak 
 Bilgisayar tarayıcısı kullanarak sisteme giriş sağlamak için aşağıdaki adımları 

uygulamanız gerekmektedir. 

 

birdeha.biruni.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra sağ üst taraftan “Giriş yap” bağlantısına 

tıklayınız.  
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Kullanıcı adı bölümüne öğrencinumaranız@st.biruni.edu.tr şeklinde Biruni 

Üniversitesi öğrenci e-posta adresinizi giriniz. (E-posta olarak şahsınıza ait Gmail, Hotmail, 

Yahoo gibi e-posta adreslerini kullanamazsınız) 

 Şifre bölümüne sis.biruni.edu.tr adresine giriş yaptığınız Kampüs Şifreniz ile giriş 

yapınız. Şifrenizi değiştirmediyseniz ilk şifreniz TC Kimlik numaranızdır. Şifrenizi 

değiştirdiyseniz, o şifreniz ile sistemde oturum açabilirsiniz. 

 Kullanıcı adı (Biruni Üniversitesi E-posta Adresiniz) ve şifrenizi girdikten sonra 

(Kampüs Şifreniz) Giriş Yap butonuna tıklayınız. 

 Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir kullanıcı paneli açılacaktır. Aşağıda kırmızı 

alanla çevrelenmiş bölümde üzerinize tanımlı dersleri görebilirsiniz. Sol taraftaki dikey 

butonlara sahip kenar menüsünden diğer özelliklere sahip (Takvim, kişisel dosyalar vb.) 

işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 
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 Kırmızı alandaki dersleriniz varsayılan olarak “Tüm” dersleri göstermektedir. Tümü 

kategorisinde açılan dersleriniz, alt sınıftan, üst sınıftan, gizli olan bütün derslerinizi 

kapsamaktadır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer kategorilere erişebilirsiniz.  

 

“Şuanki” seçeneği bu dönem içinde aldığınız dersleri göstermektedir. 

“Gelecek” seçeneği içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlere ait dersleri 

göstermektedir. (Genellikle bu bölüm boş olmaktadır).  
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“Geçmiş” seçeneği geçen yıllara ait almış olduğunuz dersleri göstermektedir. 

“Favori Derslerim” seçeneği, sık kullandığınız veya beğendiğiniz bir dersin favoriler 

kategorisinde gösterilmesini sağlamaktadır. 

“Gizli” kategorisi eğitimci tarafından kullanılmayan ve gizlenmiş dersleri göstermektedir. 

Derse giriş yapabilmek için ilgili dersin üzerine tıklayınız.  

 Ders aşağıdaki gibi haftalara bölünmüş şekilde görünecektir. Bu haftalara ait ders 

dokümanlarınızı, sınavlarınızı veya ödevlerinizi ilgili tarih aralığında bulabilirsiniz.
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2.3. Mobil uygulama kullanarak BirDeHa Sistemi’ne giriş sağlamak 

BirDeHa Sistemi’ni mobil cihazlarınızda uygulama olarak kullanabilirsiniz. Uygulama 

kullanmanın bir avantajı sınavlardan önce bildirimleri alabilirsiniz. Bu ayar varsayılan olarak 

kapalı gelmektedir. Bildirimleri uygulamanın ayarlar bölümünden yapabilirsiniz. 

Moodle App iki mobil işletim sisteminde de çalışmaktadır. Android ve iOS. Her iki 

platforma ait uygulamayı indirebileceğiniz bağlantılar aşağıda verilmiştir. 

       

 

AppStore veya Google Play aracılığı ile uygulamayı yüklemek için açınız ve “Yükle” 

butonuna tıklayınız. 
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 Yükleme işleminin ardından uygulamayı çalıştırınız. Google Play’de “Aç” 

butonu ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 
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Açılan  Moodle  uygulaması  arayüzünde site  adresi  bölümüne bem.biruni.edu.tr 

yazınız veya SCAN QR CODE butonuna basarak aşağıdaki QR kodu taratınız. 



 
 

10 

 

 Giriş bilgilerinizi giriniz. Kullanıcı adına Biruni Üniversitesi tarafından size 

verilen kurumsal öğrenci e-posta adresinizi giriniz. (Örn: 200100100@st.biruni.edu.tr) ve 

kampüs şifrenizi yazınız. “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.  
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Site  adresini  (bem.biruni.edu.tr)  yazdıktan  sonra  aşağıdaki  “Connet  to  your  site” 

butonuna tıklayınız. 

sozcelik
Text Box
bem.biruni.edu.tr

sozcelik
Text Box
bem.biruni.edu.tr
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Bu işlemin ardından derslerinizin bulunduğu “Kontrol Paneli” alanı açılacaktır. 

Dersinize tıklayarak giriş sağlayabilirsiniz. Eğitimcinin doküman yüklememesi durumunda 

ders içeriği boş görünecektir. 

 

2.4. Online (anlık canlı) olarak derse nasıl katılım sağlanır? 

Online derse katılmak için, BirDeHa sistemine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş 

sağladıktan sonra ana panelde görüntülediğiniz derslerden katılmanız gereken derse tıklayınız. 

Sizi aşağıdaki gibi bir panel karşılayacaktır. Bu panelde  simgesine sahip modüller 

interaktif olarak işlenen dersleri göstermektedir. Günü ve saati gelmiş, ders eğitimcisi 

tarafından adı belirlenmiş olan ve bu simgeye ait bağlantıya tıklayınız. 
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 İnteraktif ders modülüne tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 

mavi renkteki “Oturuma Katıl” butonuna tıklayınız. 

 

Oturuma katılımı gerçekleştirdikten sonra derste dinleyici iseniz sağ taraftaki kulaklık 

simgesini, derste aynı zamanda sözlü bir katılım sağlayacaksanız sol taraftaki mikrofon 

simgesini tıklayınız. 
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Seçiminizi yaptıktan sonra tarayıcınız sizden mikrofon, kamera vb. gibi bilgisayarınıza 

bağlı çevre donanımlarına erişim izni isteyecektir. Eğer mikrofon ve kamera kullanıyorsanız bu 

uyarı butonlarına “izin ver” veya “allow” seçeneğini işaretleyerek bir sonraki adıma geçiniz. 

Bir sonraki adımda derse erişmiş ve eğitimcinin dersi anlatmasını izleyebilirsiniz. Sizi 

karışlayan ilk ekran aşağıdaki şekildeki gibi olacaktır. 
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2.5. Online derste akademisyen ve sınıf ile iletişim nasıl gerçekleştirebilir? 

 İnteraktif ders ekranında bulunan sohbet paneli ile tüm sınıfla iletişim kurabilirsiniz. Bu 

panele yazdığınız tüm bilgiler online katılımcılar tarafından görünmektedir. 

 

2.6. Önceden anlatılmış bir ders (asenkron - offline) nasıl izlenebilir? 

 Katılım sağlayamadığınız veya kaçırmış olduğunuz canlı bir dersi, dersin 

tamamlanmasının ardından 2 – 12 saat sonrasında izleme imkânına sahip olabiliyorsunuz. 

Bunun için yapmanız gereken adımlar sırasıyla, 

a) BirDeHa sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız, 
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b) Açılan panelde “Derslerim Burada” bölümünde bulunan ve izlemek istediğiniz dersin 

adına tıklayınız. 
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c) Dersin içindeyken ilgili haftaya ait ve önceden eğitimci tarafından açılmış simgesine 

sahip ders modülüne tıklayınız. 

 

d) Tıkladığınızda, “Recordings” başlığı altında ders işlenirken elde edilen kayıtları 

“Presentation” butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Kayıtlar zaman sıralamasına göre 

sıralanırlar. 

“Duration” sütunu altında gösterilen değerler gerçekleşmiş dersin uzunluğunu gösteren 

dakikaları belirtmektedir. 
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2.7. Sınava giriş işlem basamakları 

 Sınava giriş yapmak için, öncelikle BirDeHa sistemine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş 

yapmalısınız. Ardından “Derslerim Burada” panelinden sınavını olacağınız dersin içine giriniz. 

Dersin içerisinde klasik olarak görüntülediğiniz haftalar mevcuttur. İlgili haftanın 

içerisinde aşağıdaki şekildeki gibi bir sınav modülü sizi karşılayacaktır.  şeklindeki simgeler 

sınavları göstermektedir. Bu simgeye sahip sınav modülüne tıklayınız. 

 

Sınav modülüne tıkladıktan sonra “Sınavı şimdi uygula” butonuna tıklayınız.
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 Sınavla ilgili bilgilendirme ekranı gösterilir ve ardından sınava başlamak için 

“Uygulamayı Başlat” butonuna tıklayınız. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza sınava ait ilk 

soru gelecektir. 

2.8. Sınavda işaretleme nasıl yapılır? 

 

 Soruya doğru kabul ettiğiniz cevabınızı işaretleyerek sonraki soruya geçmek için 

cevapların sağ altında bulunan “Sonraki sayfa” butonuna tıklayınız ve diğer soruya geçiniz. 

Sonraki soruya geçiş yaptığınızda bir önceki soruya dönememektesiniz. 
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 Son soruya geldiğinizde cevapların sağ altındaki “Uygulamayı bitir” butonuna 

tıklayınız.  

2.9. Sınav soru cevapları nasıl gönderilir? 

Aşağıdaki gibi tüm cevaplarınızın durumunu belirten bir önizleme ekranı çıkacaktır. 

 

 Cevaplarınızın kayıt edilip edilmediğini kontrol ettikten sonra “Tümünü gönder ve bitir” 

butonuna tıklayınız.  
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Onay ekranından tekrar “Tümünü gönder ve bitir” butonuna tıklayınız ve cevapları 

sisteme gönderiniz. 

 

 Sınava ait cevaplarınızı gönderdikten sonra oturum ana paneline dönüş 

sağlamaktasınız. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere “Cevaplarınız Gönderilmiştir” uyarı 

panelini görebilmektesiniz. 
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3. Akademisyenler için 

3.1. BirDeHa Sistemi’ne akademisyen olarak nasıl girilir? 

Sisteme giriş yapmak için birdeha.biruni.edu.tr adresine web tarayıcınızdan giriş 

sağlayınız. Sağ üst köşedeki “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız. 

 

Aşağıdaki gibi kullanıcı adı ve şifre girebileceğiniz alan belirecektir. Kullanıcı adı 

bölümüne Biruni Üniversitesi tarafından kullanımınız için tedarik edilmiş 

kullanıcıadı@biruni.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi giriniz. 

 

Şifre bölümüne ise Kampüs Şifrenizi yazınız ve ardından “Giriş Yap” butonuna 

tıklayınız. 
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Giriş yaptıktan sonra sizi yukarıdaki şekilde belirtildiği gibi kontrol paneli 

karşılayacaktır. Kontrol panelinde “Derslerim Burada” başlığı altında bulunan panelden 

derslerinizi görüntüleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki şekilde kırmızı alandaki dersleriniz varsayılan olarak “Tüm” dersleri 

göstermektedir. Tümü kategorisinde açılan dersleriniz, alt sınıftan, üst sınıftan, gizli olan 

anlatmakla sorumlu olduğunuz bütün derslerinizi kapsamaktadır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi diğer kategorilere erişebilirsiniz.  
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“Şuanki” seçeneği bu dönem içinde verdiğiniz dersleri göstermektedir. 

“Gelecek” seçeneği içinde bulunduğunuz dönemden sonraki dönemlere ait dersleri 

göstermektedir. (Genellikle bu bölüm boş olmaktadır).  

“Geçmiş” seçeneği geçen yıllara ait vermiş olduğunuz dersleri göstermektedir. 

“Favori Derslerim” seçeneği, sık kullandığınız veya beğendiğiniz bir dersin favoriler 

kategorisinde gösterilmesini sağlamaktadır. 

“Gizli” kategorisi kullanılmayan ve tarafınızca gizlenmiş dersleri göstermektedir. 

3.2. Eğitimcilerin ders işlemek için yapması gereken temel işlem nedir? 

 Derslerinizde herhangi bir işlem yapmadan önce ders düzenlemeyi açtığınızdan emin 

olmalısınız. Düzenlemeyi açmak için, 

a) Kontrol panelinden ilgili dersinize giriş yapınız, 

b) Dersinizi haftalara bölünmüş olarak görüntülemektesiniz. 

 

c) Bu ekrandayken dersinizin sağ üst köşesindeki, ayarlar anlamını taşıyan “Dişli” 

simgesine tıklayınız. (Şekil aşağıda mevcuttur) 
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d) “Dişli” simgesine tıkladıktan sonra açılan menüde, ikinci sırada yer alan “Düzenlemeyi 

Aç” butonuna tıklayınız. Düzenlemeyi açmadığınız takdirde dersiniz üzerinde herhangi 

bir işlem sağlayamayacaksınız. 
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Yukarıdaki temel işlemi gerçekleştirdikten sonra dersiniz ile ilgili düzenlemeler 

yapabileceksiniz. 

3.3. Ders dokümanları sisteme nasıl yüklenir? 

Öğrencilerle paylaşmak istediğiniz dokümanlarınızı sürükle-bırak yöntemiyle ilgili 

dersin içindeki haftalık görünümde bulunan haftaya bırakabilirsiniz. Bunu yapabilmek için 

başlık 3.2. belirtilen temel adımları yapmış olmanız gerekmektedir. 

Ders yükleme işlemi için, ilgili dokümana bir kez sol tıklayınız ve sürükleyerek dersin 

içindeki ilgili haftaya bırakınız. Bkz: http://brn.mobi/dersyukle 

3.4. Online (Canlı) ders oturumu nasıl başlatılır? 

Başlık 3.2’de anlatılan temel “Düzenlemeyi aç” işlemini yaptıktan sonra, ders yapmak 

istediğiniz haftanın sağında bulunan “Yeni Ders veya Sınav Ekle” bağlantısına tıklayınız. 

 

 Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan ekranda  simgesine ait BigBlueButtonBN 

modülüne ve ardından sağ alttaki “Ekle” butonuna tıklayınız. 
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BigBlueButtonBN modülünü seçtikten sonra online dersi tanımlamanız için bir form 

çıkacaktır. Formda online ders adını “Sanal sınıf adı” bölümüne giriniz. 

 

Adını oluşturduğunuz derse giriş yapmak için “Kaydet – Sonraki Adıma Geç” 

butonuna tıklatınız. 

 

 

Şuanda online ders moderatörün (eğitimcinin) derse katılımı için hazır durumdadır. 

Eğitimci derse katılmak için bu panelden sonra (Kaydet-Sonraki Adıma Geç) aşağıdaki 

gibi bir ekranla karşılaşmaktadır. 
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“Oturuma Katıl” butonuna tıklayınız ve online ders modülünü öğrencileriniz için de 

başlatınız. 

 

Oturuma Katıl butonuna tıkladıktan sonra BigBlueButtonBN arayüzü sizi 

karşılayacaktır. Eğitimci olduğunuz için “Mikrofon” simgesini seçiniz. Herhangi bir 

tarayıcı uyarısı çıkarsa “İzin ver” veya “Allow” butonuna tıklayınız. 
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Kendinizi, varsa kullanmış olduğunuz yazı tahtasını göstermek için web kamerası 

paylaşım butonuna tıklayınız ve tarayıcı izinlerini veriniz. 

 

 

BirDeHa Sistemi’nin web kameranıza erişim isteğini onayladıktan sonra açılır 

penceredeki web kamerası ayarlarından “Paylaşımı başlat” butonuna tıklayınız. 
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Online ders için multimedya cihazlarımızı BirDeHa Sistemi’ne tanıtmış durumdasınız. 

 

3.5. Online (Canlı) derse sunum nasıl yüklenir? 

Online ders anlatırken, göstermek istediğiniz sunumu veya sunumları yükleyebilir, 

sunumlar arası geçiş yapabilirsiniz. Sol alt kısımda bulunan mavi butonlu “+” simgesine 

tıklayınız. (Kırmızı kutucuk ile gösterilmiştir) 
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“+” butonuna tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir menü karşınıza çıkmaktadır. 

 

Menüde ikinci sırada bulunan “Bir sunum yükle” butonuna tıklayınız. 

Açılan pencereden sunumunuzu sürükle-bırak metoduyla yükleyebileceğiniz bir alan 

çıkacaktır. İlgili alana tıklayınız veya sunum dosyanızı sürükleyip bırakınız. Sunum 

dosyanız en fazla 200MB ve en fazla 200 sayfa olabilir. Boyut aşımları olması durumunda 

sunumlarınızı iki veya daha fazla parçalara ayırmanız tavsiye olunur. Desteklenen dosya 

türleri ise, ppt, pptx, doc, docx ve pdf’tir. 
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Seçtiğiniz doküman aşağıdaki gibi ekrana gelecektir. Bu aşamada sadece seçilen 

dokümanın adı ve türü görünmektedir. Bu aşamada ekrana sunum dosyanız yansımaz. 

 

 Sunum dosyanızı canlı ders panelinde öğrencilere göstermek için 

dönüştürülmesi tamamlanan dosyayı seçiniz ve yükle butonuna tıklayınız. 
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Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kamera görüntünüzün altındaki sunum sistemde 

öğrencilere gösterilmektedir. 

 

Slaytta sayfalar arası geçiş sağlamak için sayfa butonlarını kullanabilirsiniz. 

 

Sunum üzerinde belirtmek istediğiniz noktaları fareyi (mouse) hareket ettirerek lazer 

ışığı belirteci olarak belirtebilirsiniz.  
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Ekranın sağ tarafında bulunan araç kutusuyla sunum üzerinde çizim yapabilir veya yazı 

yazabilirsiniz. 

 

 

3.6. Online (Canlı) derste yoklama nasıl alınır? 

Canlı ders sırasında sol kısımdaki KULLANICILAR sekmesi altında derse katılımcı 

olarak bağlanan kişilerin ad ve soyadlarını görmektesiniz. Bu sekmenin yan tarafında “dişli” 

olarak belirtilmiş ayarlara tıklayınız. 

 

 “Kullanıcı adlarını kaydet” butonuna tıklayarak katılımcıları “.txt” uzantılı 

metin belgesine alabilirsiniz. İndirilen bu belgeyi bilgisayarınızın “İndirilenler” klasöründe 

bulabilirsiniz. 
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3.7. Sınav oluşturma adımları nelerdir? 

Başlık 3.2.’deki “Düzenlemeyi aç” işlemini yaptıktan sonra, ilgili haftaya ait “Yeni 

Ders veya Sınav Ekle” bağlantısına tıklayınız. 

 

Açılan pencereden “Sınav” modülüne tıklayınız ve “Ekle” butonuyla sınav panelini açınız.  
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 Açılan sınav panelinde, ilk ekranda sınava ait bilgileri girmelisiniz. Panelde sınav sorusu 

girebileceğiniz bir bölüm bulunmamaktadır. Bu bölüm sınavınıza ait bilgileri içerir; 

a) Sınavın adı, 

b) Sınavın süresini, 

c) Sınavın başlangıç ve bitiş saatini, 

d) Soruların davranış yapısını 

Bu bölümden ayarlayabilirsiniz. 
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 Yukarıdaki şekillerdeki gibi zamanlama ve süre ayarlarını yaptıktan sonra “Kaydet - 

Sonraki Adıma Geç” butonuna tıklayınız. 

 

  

Sınav bilgilerini görebilecek ve soru oluşturabileceğiniz arayüz aşağıdaki gibi 

görüntülenmektedir. 

 

 

 Sınavın içerisine sorularınızı eklemeniz için “Sınavı Düzenle” butonuna tıklayınız. 
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 Yeni bir soru eklemek için sağ kısımdaki “Ekle” butonuna tıklayınız ve açılır menüden 

“yeni bir soru” bağlantısına tıklayınız. 

 

 

 “Çoktan seçmeli” soru tipi a,b,c,d,e gibi seçenekli sorular sormanızı sağlamaktadır. 

Soru tipini seçiniz ve “Ekle” butonuna tıklayınız. 
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Diğer soru ayarlarına dokunmayınız ve cevaplar bölümüne geçiniz. (Sayfanızın alt 

kısmında bulunmaktadır). Her bir gri kutu bir cevap şıkkı ayarları için ayrılmıştır. 

 

 

 

 

 Diğer cevapları da, sırasıyla gri kutulardaki ilgili bölüme giriniz. Doğru olmayan, yanlış 

cevaplar girilmesi sebebiyle “Not” karşılığını “Hiçbiri” olarak bırakınız. Aşağıdaki şekildeki 

gibi yanlış cevapları girebilirsiniz. 
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 Tüm seçenekleri girdikten sonra soruyu kayıt ediniz. “Kaydet ve Tamamla” butonu ile 

kaydı tamamlayınız. 
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Tüm sorularınızı girdikten sonra “Soruları karıştır” butonuna tıklayınız ve “en yüksek 

not” alanına dokunmayınız. 

 

 

 

 

Videolu anlatım için : http://brn.mobi/sinavyap 
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4. iOS (Apple – iPhone- iPad - Macbook) kullanımında dikkat edilmesi 

gerekenler 
Apple cihazlarında BirDeHa sistemi verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı 

durumlarda daha verimli kullanabilmek için Apple cihazınıza Google Chrome uygulamasının 

son sürümünü yüklemeli ve birdeha.biruni.edu.tr sitesine girişi Google Chrome üzerinden 

sağlamalısınız. BirDeHa Sistemi’ne giriş işlem basamakları başlıklarda verildiği (Öğrenciler 

için başlık 2.1., akademisyenler için başlık 3.1.) üzere aynı şekilde yapılmaktadır. 
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