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Akadema derslerine ulaşmak için (https://canvas.anadolu.edu.tr/) adresinden giriş yapabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi kullanıcı bilgileriniz varsa, bu adreste yer alan “Kullanıcı Adı (Eposta)” alanına
@anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi yazdıktan sonra çıkan ekrana şifrenizi girerek seçmiş
olduğunuz derslere ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi kullanıcı bilgileriniz yoksa ve daha önce adınıza herhangi bir hesap
açıldıysa, https://canvas.anadolu.edu.tr/ adresinde “Kullanıcı Adı (Eposta)” alanına sisteme kayıt
olduğunuz e-posta adresiniz ve şifrenizi girerek seçmiş olduğunuz derslere ulaşabilirsiniz.
Daha önceden açılmış hiçbir kaydınız yoksa aşağıdaki adımları takip ederek ders kaydınızı kendiniz
yapabilirsiniz.
1. Erişim adresi
İnternet tarayıcısının adres çubuğuna akadema.anadolu.edu.tr adresini yazınız

2. Sayfadaki menülerden Derse Giriş seçeneğine tıklayınız.
3. Sisteme Giriş
Sistem tarafından canvas.anadolu.edu.tr adresine
yönlendirileceksiniz. Ders içeriğine ulaşabilmeniz için kayıt olmanız
gerekmektedir. Kayıt işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır.
E-Devlet Girişi seçeneğine tıklayınız. Ardından kullanıcı adı ve
şifrenizi yazarak, Sisteme Giriş Yap seçeneğini tıklayınız.
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4. Açılış Ekranı

Sisteme giriş işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşirse yukardaki sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu
sayfanın sol alt köşesinden Akademi Dersleri seçeneğine tıklayınız.

5. Dijital Eğitim Ortamına Giriş Dersine Erişim
YÖK tarafından alınan
kararlar doğrultusunda
öğretim elamanlarından
Dijital Eğitim Ortamlarına
Giriş dersini tamamlaması
beklenmektedir.
Derse kayıt işleminin
yapılabilmesi için arama
kutusuna dijital eğitim
yazarak filtreleme yapınız.
Bir tane arama sonucuna
ulaşacaksınız, tıklayarak
devam ediniz.
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6. Dijital Eğitim Ortamına Giriş Dersine Kayıt Olma
Dersler menüsünden Derse Katıl butonuna tıklayınız.

Kayıt işlemini tamamlamak için yeni bir
sayfaya yönlendirileceksiniz.
Bu sayfada Kullanıcı Adı kısmına
kurumsal mail adresinizi giriniz.
Hemen alt kısımda yer alan Yeni bir
kullanıcıyım seçeneğini aktif hale
getiriniz.
Açılan metin kutusuna Ad Soyad
bilgilerini giriniz
Derse Kayıt Ol butonuna tıklayınız.
Kayıt sürecinin tamamlanması için sistem
tarafından onay maili gönderilecektir.
Mailinin gelen kutusunu kontrol ediniz (Mail
alma süreniz değişebilir).
Anadolu Üniversitesi tarafından derse
katılmanız için gönderilen maili onaylayınız.
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7. Portal şifresi belirleme
Mail adresine gönderilen aktivasyon bağlantısına tıkladıktan sonra, akadema portalına bir sonraki
erişimler için kullanacağınız şifreyi belirlemeniz gerekiyor. Bunun için açılan sayfaya sisteme giriş
için kullanacağınız şifrenizi giriniz ve Kayıt ol butonuna tıklayınız.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.
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8. Sisteme yeniden erişim
Sistemden çıkış yaptıktan sonra yeniden giriş yapmak için canvas.anadolu.edu.tr kullanınız.
Giriş seçeneklerinden E-Devlet Girişi seçeneğini SEÇMEYİNİZ. Bunun yerine sayfadaki kullanıcı
adı kısmına mail adresini yazınız. Devam Et butonuna tıklayınız.
Daha önceden belirlediğiniz şifreyi yazarak sisteme giriş yapınız.
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9. Ders içeriğine erişim
Portalın Dersler sekmesine tıklayınız. Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş’ i seçiniz.

Ders tanım ve içeriğine sayfanın ortasındaki bağlantılara ulaşabilirsiniz.
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