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ANADOLUM eKAMPÜS HIZLI SİSTEM KULLANIM KILAVUZU 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ÖĞRENCİ) 
 

1 

Sisteme giriş yapmak yapmak 
için tarayıcınızın adres 
çubuğuna 
http://ekampus.anadolu.edu.tr 
yazıp klavyenizde Enter 
tuşuna basın. 

 

2 
Açılan sayfada Giriş Yap: 
Diğer butonuna tıklayın 

 

3 

Karşınıza çıkan pencerede 
sizden istenilen bilgileri 
doldurup Oturum Aç 
butonuna tıklayın. 

 

4 

Kişisel bilgilerinizi 
güncellemek için sayfanın sağ 
üst bölümünde adınızın 

sağındaki aşağı ok 
simgesine tıklayıp Ayarlar ve  
Kişisel Bilgiler’e erişin. 

 

5 

İlgili alanlara tıklayarak kişisel 
bilgilerinizde güncelleme 
yapabilirsiniz.  
 
Not: Kişisel bilgilerinizdeki bazı 
alanlar değiştirilemez. 

 

http://ekampus.anadolu.edu.tr/
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6 

Son 7 günde kurum ve ders 
bazında yayınlanmış içerikleri 
Duyurularım kısmından 
görebilirsiniz. 

 

7 

Kayıtlı olduğunuz sertifika 
dersleri Sertifika Dersleri 
altında yer almaktadır. Ders 
içeriklerine erişmek için 
üzerine tıklayın.  

8 

Dersinizin adının üst bölümde 
yer aldığı sol menüde; 
 Ders Bildirimleri’ne 

tıklayarak dersle ilgili 
duyuruları görebilirsiniz.  

 Buradan Başlayın’a 
butonuna tıklayarak 
dersin yapısı, başarı 
ölçütleri ve tamamlama 
belgesi, nasıl çalışmalyım 
gibi ders ile ilgili genel 
bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

9 

Ünitelerin yer aldığı menü 
bloğunda dersteki üniteleri 
görebilirsiniz. Ünite içeriğini 
görmek için ilgili ünitenin 
üzerine tıklayınız. 
 
Notlarım altında ise ders 
içerisindeki notlandırılmış 
etkinliklerden almış olduğunuz 
puanları görebilirsiniz. 
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10 

Her bir ünite; 
 Örnek Olay, 
 Yanıt Aranacak Sorular, 
 Ünite Metni 
 Konu Anlatımı (Video) 
 1 Soru 1 Cevap (Video) ve 
 Alıştırmalar 
içeriklerinden oluşmaktadır. 
 

 

11 

Örnek Olay’da ünite konusu 
ile ilgili örnek olay 
verilmektedir. 
 

 

12 

Yanıt Aranacak Sorular 
altında ise üniteyi 
tamamladıktan sonra yanıt 
vermeniz gereken sorular yer 
almaktadır. 

 

13 

Ünite Metni altında ünite ile 
ilgili metni PDF, mp3 ve 
sıkıştırılmış dosya biçimi (.rar) 
olarak görebilirsiniz. 
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14 

Konu Anlatımı bölümünde ise 
ünite için hazırlanmış konu 
anlatım videosunu 
izleyebilirsiniz. 

 

15 

1 Soru 1 Cevap bölümünde ise 
ünite ile ilgili hazırlanmış soru 
– cevap videolarına 
ulaşabilirsiniz. 

 

16 

 Alıştırmalar bölümünde 
ise ünite için 
oluşturulmuş soru 
havuzundan rastgele 
seçilen sorulardan oluşan 
kısa sınav uygulaması yer 
almaktadır. 

 

 


