
BOYSİS Üzerinden Etkileşimli Video 

Youtube Videosu Üzerinden Yapma
Label (Etiket) Örneği

Hafta ….



Amaç

• BOYSİS üzerinden etkileşimli videolar oluşturulması için oluşturulmuştur.

• Öğrencinin etkileşimli videolar izleyerek dersteki kazanımların ölçülmesi



1- Öncelikle Derslerim menüsü altında içerik eklemek istediğiniz 
dersin üzerine tıklayınız.



2- İlgili derse girdikten sonra sol tarafta ‘İçerik Bankasına’ tıklanır.



3- Ekle kısmından İnteractive video seçilir.



4- Başlık kısmı doldurulur. Daha sonra aşağıda işaretli kutucuk 
tıklanır.



5- Açılan kutucuğa youtube linkini yapıştırıyoruz. Ardından ‘Ekle’ 
butonuna basıyoruz.



6- Oluşturacağımız Etkileşimli Videonun başlığını yazıyoruz.



7- Aşağıdaki işaretli olan bilgiler işaretlenir. Kaydet butonuna 
basılır.



8- Düzenle butonuna basılır.



9-Etkileşim Ekle butonuna tıklanır.



10- Kırmızı ile işaretli olan yerlerde videomuza istediğimiz etkileşimi 
ekleyebiliriz. Sırayla bunları tanıyalım.



11- Label (Etiket)

• Kullanım amacı video da açıklama yapmak istediğimiz yerlerde kullanırız.
• Video üzerinde önemli gördüğümüz yeri not yazabiliriz. 
• Bir yere açıklama yapabiliriz. 

Videomuzun 2-5 saniye arasına konumuzla alakalı bir not yazacağımız. Kırmızı işaretli Labal’e tıklanır.



Örneğin 2 ile 5 saniye arasına ‘Türkçedeki şimdiki zaman yapısına benzer.’ notunu ekleyelim.

12-Bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basınız.



13-Notumuz ilgili saniyeler de ekranda gözükecektir. Notumuzu 
düzenlemek için düzenle butonuna basınız.



14-Etkileşim ekleye gelip videonun play düğmesine bastığımız da notumuz ilgili saniyeler
arasında ekranda gözükmektedir. Üzerine tıklayıp değişikler yapıp yada notumuzu silebiliriz.
Yada Mouse ile üzerine sürükle bırak yaparak yerini değiştirebiliriz.



15-İçerik bankası ile ilgili işlemler bitmiştir. Şimdi etkileşimli videoyu 
ilgili hafta yada konuya eklemeyi göstereceğiz. İlgili derse gelinir. 
Düzenlemeyi Aç’a basılır.



16-Yeni bir etkinlik yada kaynak ekle’ye basılır.



17- H5P’ ye basılır.



18- Başlık, Açıklama ve dersin açıklama kısmı gözüksün istiyorsak 
link tıklanır. Sonra altta gösterilen mavi oka tıklanır.



19- İçerik Bankası (Content Bank)’a tıklayıp sağ tarafta çıkan 
videoya tıklanır.



20- Bu dosyayı seç tıklanır.



21-Etkinlik tamamlama kısmında kutucukta işaretlenen yerler 
seçilir. Kaydet ve derse dön butonuna basılır.



22- Etkileşimli videomuz artık konu başlığı altında yayına girmiştir.



23-İlgili videoya tıkladığımızda eklediğimiz açıklama ekrana 
gelecektir.


