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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Videolara İçindekiler Bölümü Ekleme 
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MOODLE'DA H5P İLE VİDEOLARA İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ EKLEME  

Moodle’a eklediğimiz videolara İçindekiler (Bookmark-Yer imi) ekleyerek öğrencilerin 

video içerisinde bizim belirlediğimiz başlıklara göre gezinmelerini sağlayabiliriz. 

Öğrenciler yer imleri sayesinde videonun tamamını izlemek zorunda kalmadan ihtiyaç 

duydukları bölümleri kolaylıkla bulabilirler. Ayrıca, içindekiler bölümü videonun hangi 

içerik üzerine oluşturulduğunu göstermektedir.  

Moodle’da bir videoya içindekiler bölümü ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Moodle’da H5P ile bir videoya içindekiler ekleyebilmek için ilk olarak 

ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki  butonuna tıklayarak düzenleme 

moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 1).  

 

Şekil 1 Düzenleme modunu açma 
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Düzenleme modunu açtıktan sonra videoyu ekleyeceğimiz haftanın altında yer alan 

 metnine tıklamak gerekir (Bkz. Şekil 2).  

 

Şekil 2  Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle 

Böylece açılacak olan Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle listesinden 

seçilir ve Ekle butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 3 Etkinlikler listesinden H5P Etkileşimsel İçerik türünü seçme 
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Ekle butonuna tıkladıktan sonra H5P düzenleme sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 4 & 

Şekil 5). Şekil 4’teki açıklama bölümüne ilgili materyalle ilgili ders sayfasında 

görüntülenmesini istediğiniz bir açıklama ekleyebilirsiniz.  

 

Şekil 4 H5P düzenleme sayfası-1 

Aynı sayfada aşağıya inildiğinde Editör bölümünde H5P içerik türü seçilir. İçerik 

türlerinden Interactive Video seçeneği yanında yer alan seçeneğine tıklanır 

(Bkz. Şekil 5). 

 

Şekil 5 H5P düzenleme sayfası-2 
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Açılan sayfada Interactive video seçeneğiyle ilgili demo içerik görüntülenecektir. 

Interactive video seçeneğini kullanmak için  butonuna tıklanır (Bkz. Şekil 6).  

 

Şekil 6 Interactive (etkileşimli) video 

Böylece Interactive Video düzenleme sayfası açılacaktır. İlk olarak bir video eklemek 

gerekmektedir. Videoyu eklemek için   simgesine tıklanır (Bkz. Şekil 7). 

 

Şekil 7 Video ekleme 



6 | S a y f a  
 

Açılan menüden iki farklı şekilde video yüklemek mümkündür.  Bilgisayarınızda 

önceden oluşturup kaydetmiş olduğunuz bir videoyu Video dosyası ekle bölümünden 

ekleyebilirsiniz ya da YouTuba’a yüklemiş olduğunuz bir videonun bağlantısını Enter 

video URL bölümüne kopyaladıktan sonra  butonuna tıklayabilirsiniz. 

Ekleyeceğiniz videoların Tarayıcı tarafından desteklenmesine ilişkin bir problem 

yaşamamak için eleyeceğiniz vidoyu webm veya mp4 formatında kullanabilirsiniz 

(Bkz. Şekil 8). 

 

Şekil 8 Bilgisayara kayıtlı bir videoyu yükleme 
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Videoyu ekledikten sonra  şeklinde video görseli görüntülenecektir (Bkz. Şekil 

9).  Videoyu ekledikten sonra Etkileşim sekmesine geçebilirsiniz. 

 

Şekil 9 Videoya etkileşim ekleme 

Etkileşim sekmesine geçtikten sonra videonun alt ve üst kısmında çeşitli öğeler 

görüntülenecektir. Videonun alt kısmında yer alan oynat butonuna basarak videoyu 

oynatabilir ve yer imi (bookmark) eklemek istediğiniz noktada durdurabilirsiniz (Bkz. 

Şekil 10).  

 

Şekil 10 Video oynatma seçenekleri 
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Örneğin, Şekil 11’de eklenmiş olan videonun 0:17. Saniyesine gelince video 

durdurulmuş ve bu noktaya bir yer imi eklemek için videonun alt kısmındaki oynatma 

seçeneklerinin yanında yer alan   simgesine tıklanmıştır. 

 

Şekil 11 Bookmark (Yer imi) ekleme-1 

 simgesinin tıklandığı saniyede Add bookmark at 0:17 metni görüntülenecektir( 

Bkz. Şekil 12).  

 

Şekil 12 Bookmark (Yer imi) ekleme-2 
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Bu yer imine ilgili saniyede anlatılmaya başlanacak olan içeriğie uygun bir isim yazıp 

Enter tuşuna basabilirsiniz (Bkz. Şekil 13).  

 

Şekil 13 Bookmark (Yer imi)’a isim verme 

Benzer şekilde videoyu oynatarak istediğiniz saniyelere aynı şekilde yer imi 

ekleyebilirsiniz.  simgesine tıkladığınızda eklemiş olduğunuz yer imleri zaman 

sırasında uygun olarak Şekil 14’teki gibi görüntülenecektir.  

 

Şekil 14 Bookmark listesini görüntüleme 
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Yer imleri sayfasında son olarak eklemiş olduğunuz öğrenme materyaline bir Başlık 

yazıp (Bkz. Şekil 15) sayfanın en altında yer alan   butonuna 

basabilirsiniz.  

 

Şekil 15 İçeriğe isim verme 

Gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme modunu kapatmanız gerekmektedir 

(Bkz. Şekil 16).  

 

Şekil 16 Düzenlemeyi kapatma 
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Böylece eklemiş olduğunuz H5P materyali ilgili hafta altında görüntülenecektir. Şekil 

17’deki gibi   benzer bir içerik görüntülenecektir. Öğrenciler bu 

materyale tıklayarak ilgili videoyu içindekiler bölümüyle görüntüleyeceklerdir. 

 

Şekil 17 Materyali görüntüleme 

 


