
 

 

 

  

 

COADSYS Kılavuzu 
 

Yeditepe Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
4/18/2017 
 



2 | P a g e  
 

Table of Contents 
Yönetici .................................................................................................................................................... 5 

Ders Yaratma ....................................................................................................................................... 5 

Kullanıcı Kaydı ...................................................................................................................................... 9 

Kullanıcı ................................................................................................................................................. 13 

Duyuru Yapma ................................................................................................................................... 13 

Dosya Yükleme .................................................................................................................................. 15 

Assignment Ekleme ........................................................................................................................... 22 

Soru - Cevap........................................................................................................................................... 29 

 

  



3 | P a g e  
 

Table Of Figures 
 

Şekil 1: COADSYS ana sayfasının ekran görüntüsü .................................................................................. 5 

Şekil 2: Fakülte ve enstitülerin listesi ...................................................................................................... 6 

Şekil 3: Mühendislik Fakültesindeki Bölümlerin Listesi ........................................................................... 6 

Şekil 4: Ders Ekleme butonu .................................................................................................................... 7 

Şekil 5: Ders ekleme - 1 ........................................................................................................................... 7 

Şekil 6: Ders Ekleme - 2 ........................................................................................................................... 8 

Şekil 7: Öğrenci gözünden ders açıklaması görünümü ............................................................................ 8 

Şekil 8: Ders Ekleme - 3 ........................................................................................................................... 9 

Şekil 9: Ders Ekleme - 4 ........................................................................................................................... 9 

Şekil 10: Kullanıcı Kaydı - 1 .................................................................................................................... 10 

Şekil 11: Kayıt Yöntemleri Sayfası - Self Enrolment ............................................................................... 10 

Şekil 12: Öğrencilerin derse kendilerinin kayıt olması için yapılması gereken ayarlar - 1 ..................... 11 

Şekil 13: Öğrencilerin derse kendilerinin kayıt olması için yapılması gereken ayarlar - 2 ..................... 11 

Şekil 14: Kayıt Yöntemleri Sayfası - Manual Enrolment ........................................................................ 12 

Şekil 15: Kayıtlı kullanıcılar sayfası......................................................................................................... 12 

Şekil 16: El ile kullanıcı ekleme ekranı ................................................................................................... 13 

Şekil 17: Duyurular öğesi ....................................................................................................................... 13 

Şekil 18: Yeni başlık ekleme ................................................................................................................... 14 

Şekil 19: Başlık ayarları - 1 ..................................................................................................................... 14 

Şekil 20: Başlık ayarları - 2 ..................................................................................................................... 15 

Şekil 21: Dersi düzenleme modunu açan Edit On butonu ..................................................................... 15 

Şekil 22: Sürükle-bırak yöntemiyle derse dosya yükleme ..................................................................... 16 

Şekil 23: Yeni öğe ekleme butonu ......................................................................................................... 16 

Şekil 24: File öğesini seçme ................................................................................................................... 17 

Şekil 25: Dosya ayarları - 1 ..................................................................................................................... 17 

Şekil 26: Dosya Ayarları - 2 .................................................................................................................... 18 

Şekil 27: Yüklendikten sonra pdf dosyasının görüntüsü ........................................................................ 18 

Şekil 28: Dosya Ayarları - 3 .................................................................................................................... 19 

Şekil 29: Kısıtlama türleri ....................................................................................................................... 19 

Şekil 30: Dosya Ayarları - 4 .................................................................................................................... 20 

Şekil 31: Dosya Ayarları - 5 .................................................................................................................... 20 

Şekil 32: Dosya Ayarları - 6 .................................................................................................................... 21 

Şekil 33: Dosya eklendikten sonra der anasayfasındaki görünümü ...................................................... 22 

Şekil 34: Öğe ekleme ............................................................................................................................. 23 

Şekil 35: Assignment öğesini seçme ...................................................................................................... 23 

Şekil 36: Ödev Ayarları - 1...................................................................................................................... 24 

Şekil 37: Ders Ayarları - 2 ....................................................................................................................... 24 

Şekil 38: Ders Ayarları - 3 ....................................................................................................................... 25 

Şekil 39: Ders Ayarları - 4 ....................................................................................................................... 26 

Şekil 40: Ders Ayarları - 5 ....................................................................................................................... 26 

Şekil 41: Ders Ayarları - 6 ....................................................................................................................... 27 

 

 



4 | P a g e  
 

Şekil 42: Ödev yüklendikten sonra ders anasayfasının görüntüsü ........................................................ 27 

Şekil 43: Ders sayfasında ödev öğesinin görüntüsü .............................................................................. 28 

Şekil 44: Ödev öğesi ekranı .................................................................................................................... 28 

 

  



5 | P a g e  
 

COADSYS (Course Administration 
System) 

 

Moodle; eğitimcilere, yöneticilere ve öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme 

ortamı yaratmak için sağlam, güvenli ve entegre bir sistem sağlamak için 

tasarlanmış bir öğrenme platformudur. 

Bu kısa klavuzun amacı kullanıcılarımıza en yaygın öğeler ve ayarlar için 

hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmaktır; fakat Moodle’ın 

içerisinde çok daha fazlası mevcuttur. Her bir sayfanın altındaki bağlantıyı 

izleyerek Moodle'ın kendi belgelerine erişebilir ve daha detaylı bilgi sahibi 

olabilirsiniz. 

Yönetici 

Ders Yaratma 

Moodle ana sayfasındaki “Yeditepe Üniversitesi” bağlantısına tıklayınız 

(Şekil 1). 

 

Şekil 1: COADSYS ana sayfasının ekran görüntüsü 

Fakülte/Enstitü seçiniz (Şekil 2). 
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Şekil 2: Fakülte ve enstitülerin listesi 

Şekil 3’teki ekran görüntüsünde de gösterildiği gibi bölümünüzü seçiniz. 

 

Şekil 3: Mühendislik Fakültesindeki Bölümlerin Listesi 

Bölümünüze bağlı olarak dersleri yönetebileceğiniz sayfaya 

yönlendirileceksiniz. Yeni ders yaratmaya başlamak için Şekil 4’te görünen 

“Add a new course” butonuna tıklayınız. 
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Şekil 4: Ders Ekleme butonu 

Dersin tam adı, kısa adı, ders kategorisi (dersin kendi bölümünün seçili 

olduğundan emin olun) ve ders ID numarasını Şekil 5’teki gibi giriniz. Ders 

ID numarası derslerin düzgün bir şekilde sıralanmasını sağlamaktadır; bu 

yüzden atlanmaması iyi olur. 

 

Şekil 5: Ders ekleme - 1 

Ders açıklamasını, “Course summary” kısmından Şekil 6’daki gibi 

tanımlayabilirsiniz. 
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Şekil 6: Ders Ekleme - 2 

Ders açıklaması, öğrencilerin sayfasında Şekil 7’deki gibi görülecektir: 

 

Şekil 7: Öğrenci gözünden ders açıklaması görünümü 

Şekil 8’deki açılır “Course Format” menüsünden ders formatını seçiniz. Bu 

örnekte “Weekly Format” kullanıldı. “Weekly Format” ders için haftalık 

program oluşturur ve ders içeriklerinin kronolojik olarak düzenlenmesinde 

kolaylık sağlar. 

“Number of sections” seçeneği ise bir dersin kaç hafta süreceğini belirler. 
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Şekil 8: Ders Ekleme - 3 

Dersin ayarlamalarını yaptıktan sonra Şekil 9’da gösterilen “Save and 

return” butonuna tıklayınız. 

 

Şekil 9: Ders Ekleme - 4 

 

Kullanıcı Kaydı 

Moodle varsayılan ayar olarak kullanıcıların derslere kayıt olmalarını 

engeller. Öğrencilerin derse kaydolmalarının iki yolu vardır: el ile ekleme 

(manual enrollment) ve öğrencilerin kendilerinin kaydolması (self-

enrollment). 

Şekil 10'da gösterildiği üzere, sağdaki ADMINISTRATION panelinden Users 

-> Enrolment methods’a tıklayınız. 
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Şekil 10: Kullanıcı Kaydı - 1 

Self-enrollment’ı aktifleştirmek için Self enrolment method satırındaki 

dişliye tıklayınız (Şekil 11). 

 

Şekil 11: Kayıt Yöntemleri Sayfası - Self Enrolment 

 

"Allow existing enrolments" ve "Allow new enrolments" ayarlarını Yes’e 

çeviriniz. "Default assigned role" ayarını Student olarak değiştiriniz. Ek 

olarak, dersi almayan kişilerin kaydolmasını önlemek için "Enrolment key" 

kutucuğunda bir şifre tanımlayıp bu şifreyi derste öğrencilerinizle 

paylaşabilirsiniz (Şekil 12). 
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Şekil 12: Öğrencilerin derse kendilerinin kayıt olması için yapılması gereken ayarlar - 1 

Yeni değişiklikleri uygulamak için sayfanın aşağısındaki “Save changes” 

butonuna basınız (Şekil 13). 

 

Şekil 13: Öğrencilerin derse kendilerinin kayıt olması için yapılması gereken ayarlar - 2 

Kayıtlı kullanıcılar sayfasına erişmek için “Manual enrollments”ın yanındaki 

insan simgesine basınız (Şekil 14). 
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Şekil 14: Kayıt Yöntemleri Sayfası - Manual Enrolment 

 

Kişileri derse kaydetmeye başlamak için "Enrol Users" butonuna tıklayınız 

(Şekil 15). 

 

Şekil 15: Kayıtlı kullanıcılar sayfası 

Karşınıza çıkan ekranda (Şekil 16) kullanıcıları dersinize farklı rollerde 

ekleyebilirsiniz. Arama çubuğunu kullanarak kişileri bulabilir ve "Assign 

role" listesinden bu kişi için uygun rolü seçebilirsiniz. Kişiyi seçtikten ve 

rolünü belirledikten sonra bu kişiyi derse eklemek için "Enrol" butonuna 

basınız. Bu arayüzü kullanarak öğrencileri derse el ile de ekleyebilirsiniz.  



13 | P a g e  
 

 

Şekil 16: El ile kullanıcı ekleme ekranı 

 

Kullanıcı 

Duyuru Yapma 

Derse kayıtlı tüm öğrencilere duyuru yapmanın en kolay yolu 

Announcements forumudur. Duyuru yapmak için, ders sayfasındaki 

announcements forum ögesine tıklayınız (Şekil 17). 

 

Şekil 17: Duyurular öğesi 

Bu sayfada forumda bulunan başlıklar arasında dolaşabilirsiniz. Yeni bir 

başlık eklemek için “Add a new topic” butonuna tıklayınız (Şekil 18). 
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Şekil 18: Yeni başlık ekleme 

Duyuru için bir konu ve mesaj giriniz (Şekil 19). 

 

Şekil 19: Başlık ayarları - 1 

Duyuru formunun altındaki “Post to forum” butonuna tıklayarak başlığınızı 

foruma ekleyebilirsiniz. Bu forumdaki mesajlar, derse kayıtlı olan her 

kullanıcılara otomatik olarak e-postayla gönderilir. Bu nedenle, 

kullanıcıların duyurular forumunu düzenli olarak takip etmeleri konusunda 

endişelenmenize gerek kalmamaktadır. Moodle birtakım düzenlemeler için 

e-posta gönderme işlemini belirli bir süre (varsayılan olarak 45 dk) erteler. 

Fakat siz Moodle’ın e-postaları hemen göndermesini istiyorsanız, “Send 

forum post notifications with no editing-time delay” kutucuğunu 

işaretleyerek bu gecikmeyi kaldırabilirsiniz (Şekil 20). 
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Şekil 20: Başlık ayarları - 2 

 

Dosya Yükleme 

Bir derse dosya yüklemek, ders materyallerini kullanıcılarla paylaşmanın 

hızlı ve kolay bir yoludur. Derse bir dosya eklemek için, ders sayfasının 
sağ üst köşesindeki “Edit On” butonuna tıklayarak düzenleme modunu 

açın (Şekil 21). 

 

Şekil 21: Dersi düzenleme modunu açan Edit On butonu 

 
Dosyaları istediğiniz bölüme sürükleyerek kullanıcılarınızın görebileceği bir 

dosya yükleyebilirsiniz. Şekil 22'de, dosya her zaman ders sayfasının en 
üstünde görüntülenen ortak bölüme sürüklenmektedir. 

Haftaların yalnızca kronolojik olarak öğeleri sıralamanıza izin verdiğini ve 

başka hiçbir işlevi olmadığını unutmayınız. Örneğin, 6-12 Şubat haftasına 
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bir dosya yüklenmesi, bu dosyanın yalnızca 6-12 Şubat tarihleri arasında 

erişilebileceği anlamına gelmez. 
 

 

Şekil 22: Sürükle-bırak yöntemiyle derse dosya yükleme 

 

Bununla birlikte, dosyayı yüklerken bazı ayarları düzenlemek 

isteyebilirsiniz; en yaygın olanı dosyaya erişimi kısıtlamaktır. Bir öğenin 

ayarlarını sonradan düzenleyebiliyor olmanıza rağmen, dosyanın erişimini 

kısıtlamak istiyorsanız sürüklemek ve bırakmak iyi bir fikir değildir; 

kullanıcılar dosyayı yüklemeniz ile ayarları değiştirmeniz arasındaki sürede 

dosyayı görüntüleyebilirler. 

Dosyanın ayarlarını dosya herkese açık hale gelmeden önce düzenlemek 
için, dosyanızı yüklemek istediğiniz bölümün sağ alt köşesindeki "Add an 

activity or resource" butonuna tıklayınız (Şekil 23). 
 

 

Şekil 23: Yeni öğe ekleme butonu 
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Soldaki listeden File seçeneğini işaretleyin ve "Add"e tıklayınız (Şekil 24).

 

Şekil 24: File öğesini seçme 

Yüklemek üzere olduğunuz dosyanın ayarlar sayfasına otomatik olarak 

yönlendirileceksiniz. Öğe için bir ad belirleyiniz. Bu, ders sayfasında 
görüntülenecek olan addır; yükleyeceğiniz dosyanın gerçek adını 

etkilemez. İsterseniz "Description" kutusuna dosyayla ilgili bir açıklama da 
ekleyebilirsiniz (Şekil 25). 

 

Şekil 25: Dosya ayarları - 1 

Dosyayı, Şekil 26'da gösterildiği gibi, "Select files" isimli kutuya 
sürükleyerek yükleyin. 
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Şekil 26: Dosya Ayarları - 2 

Yükleme işlemi birkaç saniye sürebilir. Bu esnada ayarları düzenlemeye 
devam edebilirsiniz; ancak öğeyi derse yüklemeden önce dosyanın 

yüklenmesini beklemeniz gerekmektedir. Şekil 27, bir pdf dosyasının 

yüklenmesi bittikten sonra nasıl göründüğünü göstermektedir. 

 

Şekil 27: Yüklendikten sonra pdf dosyasının görüntüsü 

"Restrict Access" menüsünü genişletip "Add Restrict"e  tıklayarak dosyaya 
erişimi kısıtlayabilirsiniz (Şekil 28). 
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Şekil 28: Dosya Ayarları - 3 

Moodle tarafından desteklenen çeşitli kısıtlamalar vardır (Şekil 29). Bu 

örnekte, en sık kullanılan kısıtlama türü olduğu için tarih kısıtlaması 
kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 29: Kısıtlama türleri 

"Date" seçeneği tıklandığında, Şekil 30'da görüldüğü gibi bir tarih 

kısıtlaması otomatik olarak eklenir. Burada kısıtlama ayarlarını 
yapabilirsiniz: bir tarih ve saat ayarlayabilir ve kısıtlamanın bu tarihten 

önce mi sonra mı olacağını ayarlayabilirsiniz. Şekil 30'daki örnek, 
kullanıcıların bu dosyaya 12/04/2017 00:00 önce erişimini kısıtlamaktadır 

(diğer bir deyişle, kullanıcılar ancak bu tarihten sonra bu dosyaya 
erişebilir). 
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Şekil 30: Dosya Ayarları - 4 

 

Bir dosyaya birden fazla kısıtlama ekleyebilirsiniz. Şekil 31'deki örnekte 
derse ikinci bir tarih kısıtlaması eklenmiştir. Yeni kısıtlama "from" yerine 

"until" seçildiği için dosyaya 20/04/2017 tarihinden sonra erişimi kısıtlar. 
Bu iki koşul bir araya geldiğinde kullanıcıların bu dosyaya yalnızca 

12/04/2017 ve 20/04/2017 tarihleri arasında erişmesine olanak tanır. 

 

 

Şekil 31: Dosya Ayarları - 5 

Ayarları düzenlemeyi tamamladığınızda, sayfanın altındaki "Save and 

return the course" düğmesini tıklayarak bu dosyayı derse ekleyebilirsiniz (
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Şekil 32). 

Şekil 32: Dosya Ayarları - 6 

Dosya derse eklendiğinde ders anasayfasında Şekil 33'teki gibi 

görünmektedir. 
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Şekil 33: Dosya eklendikten sonra der anasayfasındaki görünümü 

 

Assignment Ekleme 

Moodle’da assignment, öğrencilerin kendi çalışmalarını göndermelerini ve 

öğretmenlerin gönderileri notlandırmalarını sağlayan bir öğedir. 

Derse yeni bir öğe eklemek veya herhangi bir öğede değişiklik yapmak için 

önce sağ üst köşedeki "Edit On" butonuna tıklayarak düzenleme modunu 

açınız. 

Assignment eklemek için, eklemek istediğiniz haftanın sağ alt köşedeki 

“Add an activity or resource” butonuna tıklayınız (Şekil 34). 

Haftalar, yalnızca öğelerin kronolojik olarak sıralanmasını sağlamaktadır. 

Örneğin, bir dosyayı 6-12 Mart haftasına yüklerseniz; bu, ödeve yalnızca 

6-12 Mart haftasında erişilebileceği anlamına gelmez. 
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Şekil 34: Öğe ekleme 

 

Soldaki listeden "Assignment" seçeneğini işaretleyip "Add" butonuna 

basınız (Şekil 35). 

 

Şekil 35: Assignment öğesini seçme 

Ekleyeceğiniz ödev için ayarlar sayfasına yönlendirileceksiniz. Ödev için bir 

isim giriniz. Dilerseniz açıklama kutusuna bir açıklama yahut ödev 

sorularını ekleyebilirsiniz (Şekil 36). 
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Şekil 36: Ödev Ayarları - 1 

Ödev için yardımcı öğeler eklemek istiyorsanız, bunları “Additional files” 

etiketli alana sürükleyerek yükleyebilirsiniz (Şekil 37). 

 

Şekil 37: Ders Ayarları - 2 

Yükleme işlemi birkaç saniye sürebilir. Yükleme esnasında ayarları 

düzenlemeye devam edebilirsiniz ancak öğeyi derse göndermeden önce 

yüklemenin tamamlanmasını beklemeniz gerekmektedir. Şekil 38'te bir 

pdf dosyasının yüklenmesi tamamlandıktan sonra nasıl göründüğü 

gösterilmektedir. 

Ödev için aşağıdaki tarihleri ayarlamak için “Availability” menüsünü 

genişletiniz (Şekil 38). 
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 Allow submissions from: Öğrencilerin bu tarihten önce çalışmalarını 

göndermelerine izin verilmez. 

 Due date: ödevin teslim tarihi. Yine de öğrencilerin süre bu tarihten 

sonra çalışmasını göndermesine izin verilir. Verilen süreden sonra 

gönderilen çalışmalar otomatik olarak geç gönderim olarak 

işaretlenecektir. 

 Cut-off date: Öğrencilerin bu tarihten sonra çalışmalarını 

göndermelerine izin verilmez. 

Moodle, öğrencilere assignment sayfasında teslim tarihine ne kadar zaman 

kaldığını gösterir. Bu nedenle açıklamalarınıza teslim tarihi bilgilerini 

eklemenize gerek yoktur. Eğer tüm öğrencilere ek süre tanımak 

istiyorsanız, bu tarihleri daha sonra da düzenleyebilirsiniz. 

 

Şekil 38: Ders Ayarları - 3 

Gönderme tipleri için “Submission types” menüsünü açınız (Şekil 39). 

Kullanıcıların çalışmalarını çevrimiçi metin (öğrenciler çalışmalarını metin 

alanına yazacaklar), dosya veya her ikisi olarak sunmasına izin 

verebilirsiniz. Ayrıca, çevrimiçi metin için kelime sayısı; dosya için dosya 

sayısı ve gönderme boyutu sınırı ayarlanabilir. 
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Şekil 39: Ders Ayarları - 4 

Ödevin gönderme ayarları için "Submission settings" menüsünü açınız 

(Şekil 40). Belirli bir şeyi hedeflemiyorsanız, “require students click submit 

button” (öğrencilerin çalışmalarını göndermek için fazladan bir butona 

basmalarını gerektirir) seçeneğini "No" olarak, “attempts reopened” 

seçeneğini "automatically until pass" olarak ve "maximum attempts" 

seçeneğini "unlimited" olarak ayarlamak iyi bir fikir olabilir. Öğrenciler 

genellikle gönderme butonuna tıklamayı unutur ve çalışmalarını 

güncellemek ister. Bu seçeneklerin yukarıda açıklandığı gibi ayarlanması 

öğrenciler arasında panik ve kafa karışıklığı önleyecektir. 

 

Şekil 40: Ders Ayarları - 5 

“Restrict access” menüsünü genişletip “Add restriction” düğmesini 

tıklayarak ödeve erişimi kısıtlayabilirsiniz (Şekil 41). Erişimi kısıtlamanın 

ve "Availability" menüsünden tarihleri ayarlamanın aynı şey olmadığını 
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unutmayınız. "Availability" menüsündeki “allow submissions from” tarihi, 

yalnızca öğrencilerin çalışmalarını sunmasını engelleyecek, ancak 

assignment öğesine erişip soruları görmelerini engellemeyecektir. 

Assignment’ı oluşturmak için sayfanın altındaki “Save and return to 

course” butonuna tıklayınız (Şekil 41). 

 

Şekil 41: Ders Ayarları - 6 

Ödev yüklendikten sonra ders anasayfanız Şekil 42'daki gibi görünecektir. 

 

Şekil 42: Ödev yüklendikten sonra ders anasayfasının görüntüsü 

Haftanın tıklanması, sizi o haftaya eklenen öğelerin listeleneceği bir 

sayfaya götürür. Bir ödevin ayarlarını düzenlemek isterseniz, ders 

anasayfasındaki "Edit On" butonuna tıklayarak düzenlemeyi açın ve ilgili 

assignment için “edit settings” bağlantısını tıklayınız. 
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Öğrencilerin çalışmalarını notlandırmak için ödeve tıklayınız (Şekil 43). 

 

Şekil 43: Ders sayfasında ödev öğesinin görüntüsü 

Bir öğrencinin çalışmasını notlandırmak için isminin yanındaki “Grade” 

butonuna tıklayınız. Alternatif olarak, tüm öğrencilerin çalışmalarını tek 

seferde bilgisayarınıza indirmek isterseniz, “Grading action” listesinden 

“Download all submissions” seçeneğini seçebilirsiniz (Şekil 44). 

 

Şekil 44: Ödev öğesi ekranı 
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Soru - Cevap 
 Her fakültenin/enstitünün yönetici sayısı nasıl belirlenecek? 

o Her enstitü için 1 kişi atamak yeterlidir. Fakülteler için her bölüme 1 kişi atamak 

yeterlidir. İsteğe bağlı olarak birden fazla kişi de seçilebilmektedir. 

 COADSYS, OBS ile bağlantılı mıdır? 

o OBS’den bağımsız bir sosyal ağdır. Öncelikli amacı, eğitimciyle öğrenci arasındaki 

iletişimi kolaylaştırmaktır.  

 COADSYS bize ne katacak? 

o Dersi alan öğrencilere toplu mail atmayı sağlamaktadır. 

o Öğrencilere notlarını duyurmayı sağlamaktadır. 

o Ödev ve laboratuvar çalışmalarını istenilen tarihten yine istenilen tarihe kadar 

görünür olabilmesini sağlamaktadır. 

o Gönderilen çalışmaların tek seferde indirilebilmesini sağlamaktadır. 

o Gönderilecek çalışmaların son tarihinin ayarlanabilmesi ve son tarihten sonra 

gönderilenlerin COADSYS tarınfan işaretlenmesini sağlamaktadır. 

o forumlar oluşturmayı sağlamaktadır. 

 Dersleri Türkçe mi yoksa İngilizce olarak mı adlandıracağız? 

o Tercihe göre Türkçe de İngilizce de isimlendirilebilir. 

 Yönetici olarak COADSYS’e katılınca eğitim verdiğim derslere eğitimci olarak da katılmam 

gerekiyor mu? 

o Hayır, gerekmiyor. Yönetici aynı zamanda eğitimci olarak da işlemlerini yapabilir. 

 Her öğrenci benim COADSYS’e ödev koyduğumdan nasıl haberdar olacak? 

o Her ödev konulduğunda o ders için eğitimciler tarafından forumda duyuru yapılırsa 

derse kayıtlı her öğrenci mail ile bilgilendirilmiş olacaktır. 

 Öğrencileri biz mi teker teker derse kaydedeceğiz? 

o Öğrenciler sisteme std.yeditepe.edu.tr uzantılı mail adresleri ile COADSYS’e kayıt 

olduktan sonra giriş yapacaklardır. Daha sonra eğitimcilerin verdiği enrollment key ile 

almış oldukları derslere giriş yapabileceklerdir. 

 Bir dersin birden fazla eğitimcisi varsa ne yapılmalı? 

o İstenilen sayıda eğitimci derse eğitimci olarak atanabilir. Şubeler birbirinden 

bağımsızsa ayrı dersler olarak da açılabilir. 

 Her bildirimde mail gelmek zorunda mı? 

o Mail gönderimi eğer istenmiyorsa Kullanıcı  Preferences(Seçenekler)  Messaging 

kısmından ne zaman bilgirim gönderilmesi veya ne zaman e-posta gönderilmesi 

ayarlanabilir. 

 Öğrencilerin yükleyecekleri maximum dosya boyutu ile ilgili değişiklikleri nasıl yapacağız? 

o Eğitimciler, COADSYS yöneticileriyle iletişime geçebilirler. 


