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AKADEMİSYENLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle'da H5P ile Görsellere Tıklama Noktaları Ekleme 
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H5P İLE GÖRSELLERE TIKLAMA NOKTALARI EKLEME  

Moodle’da görsellere tıklama noktları (hotspot) ekleyebilmek için H5P eklentisi 

kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak ilgili ders sayfasının sağ üst köşesindeki 

 butonuna tıklayarak düzenleme moduna geçmek gerekmektedir (Bkz. Şekil 

1).  

 

Şekil 1 Düzenleme modunu açma 

 

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 
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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 

 

Açılan H5P içerik türü sayfasından Image Hotspot seçeneği yanında yer alan 

 butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 4). 

 

Şekil 4 Image Hotspot içerik türünü seçme-1 
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Son olarak açılacak olan sayfadaki  butonuna tıklayınız (Bkz. Şekil 5).  

 

Şekil 5 Image Hotspot içerik türünü seçme-2 

Böylece, Image Hotspot düzenleme sayfası açılacaktır (Bkz. Şekil 6). Bu sayfada, 

Başlık etiketi altında yer alan metin kutusuna öğrenme materyalinin ders sayfasında 

görüntülenmesini istediğiniz başlığı belirleyebilirsiniz.  Background image başlığı 

altında ise hotspot (bu dokümanda hotspot yerine tıklama noktaları ifade 

kullanılacaktır) ekleyeceğiniz görseli ekleyebilirsiniz.  
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Şekil 6 Başlık ve arka plan resmi belirleme 

Aynı sayfada aşağıya doğru inildiğinde yapılacak diğer ayarları görüntüleyebilirsiniz. 

Görsel üzerine eklenecek olan tıklama noktası simgesini Hotspot Icon bölümünden bir 

resim olarak ya da mevcut seçenekler arasından seçebilirsiniz.  Örnek olarak  

simgesini kullanmak için Hotspot Icon menüsünden Predefined icon seçeneğini ve 

Predefined icon etiketi altındaki menüden ise Info seçeneğini eçiyoruz. Hotspot color 

etiketi altındaki menüden hotspot rengini belirleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 7). 

 

Şekil 7 Tıklama noktası simgesini belirleme 

Tıklama noktasını simgesiyle ilgili ayarlamaları yaptıktan sonra eklemiş Hotspot 

position bölümünde tıklama noktalarının yerini belirleyebiliriz. Bu dokümanda örnek 

olan bir dünya haritası eklenmiş olup dünya haritasında Türkiye ve Fransa’ya 

tıklandığında bir tanıtım videosu açılacaktır. Fare ile görsel üzerinde tıklama 
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noktalarını eklemek istediğimiz ilk konuma tıklayarak ilk tıklama noktasını ekleyebiliriz 

(Bkz. Şekil 8). 

 

Şekil 8 Tıklama noktalarının konumunu belirleme 

(Ref: https://www.freepik.com/free-vector/earth-map-countries_9386667.htm#query=world%20map&position=0&from_view=search) 

 

 

Böylece ilk tıklama noktası için ayarlar açılacaktır. Başlık kısmında bir başlık 

belirledikten sonra Popup content bölümünden içerik türünü seçebiliriz. İçerik 

türü,mein, resim ya da video olarak belirlenebilir. Bu örnekte video seçeneği 

seçilmiştir. Video sources bölümünden bilgisayarımızda kayıtlı olan ya da YouTube’da 

kayıtlı bir video bağlantısını yapıştırdıktan sonra  butonuna tıklayarak ilk tıklama 

noktası ayarlarını tamamlayabiliriz (Bkz. Şekil 9).  

https://www.freepik.com/free-vector/earth-map-countries_9386667.htm#query=world%20map&position=0&from_view=search


7 | S a y f a  
 

 

Şekil 9 Tıklama noktası ayarları 

 

İlk tıklama noktası eklendikten sonra Şekil 10’daki sayfanın altında yer alan 

 butonuna tıklayarak diğer tıklama noktasını da aynı adımları izleyerek 

ekleyebilirsiniz. İstenen tıklama noktalarının ayarları tamamlandıktan sonra sayfanın 

altında yer alan  butonuna tıklayarak ayarları kaydedebilirsiniz. 
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Şekil 10  Birden fazla tıklama noktası ekleme 

 

 butonuna tıklanınca Şekil 11’deki gibi öğrenme materyali 

görüntülenecektir. Eklenen tıklama noktalarına tıklandığında ilgili videolar görsel 

üzerinde görüntülenecektir. 

 

Şekil 11 Öğrenme materyalini görüntüleme 


