
Blackboard Learn Öğrenme Yönetim Sistemi’nde 14 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak 
olan güncellemenin sağlayacağı bazı yeni özellikler şunlardır: 
 

1. Güncellenmiş Tuş Görünümü 

 
Yeni güncelleme sayesinde Submit ya da Cancel tuşlarına ulaşmak için sayfanın en aşağısına 
inmek zorunda kalmayacaksınız. Bu tuşlar hareketli tasarlanmış olup, cihazdan bağımsız olarak 
daima ekranınızın alt kısmında görünecektir. 

 
 

2. Dosyaları sürükle-bırak özelliği 

 
Eğitmenler içerik öğeleri, ölçme-değerlendirme gönderilerini ve web bağlantılarını oluştururken, 
bilgisayarlarında var olan dosyaları sürükleyerek “Attach Files” kısmındaki etkin alana 
bırakabilirler. Birden fazla dosya seçilerek aynı anda sürükle-bırak işlemi de yapılabilir. 
 
Öğrenciler de ödevlerini gönderirken gerekli dosyayı yüklemek için sürükle-bırak yöntemini 
kullanabilirler. 
 

 
  



 

3. Gönderi Onay Bildirimleri 

 

Bu özellik sayesinde eğitmenler, öğrencinin teslim ettiği tüm değerlendirme gönderilerini takip edebilir. 

Gönderi işlemi başarı ile tamamlandığında ekranda gönderi onayı görünür ve ekli dosyanın bilgileri, tarih, 
saat vs. gibi bilgileri içerir. 
 
Öğrenciler gönderilerini (Ödev, test vb.) 
başarıyla teslim ettiklerinde, gönderilen 
ödevle ilgili bilgi ve onay kodlu iletim 
mesajını içeren Gönderim Geçmişini 
Görüntüleme sayfası açılacaktır. 
Öğrenciler, oluşan gönderi kodunu 
kopyalayıp kaydedebilirler ve 
gerektiğinde teslim ettiklerine dair bir 
kanıt olarak kullanabilirler. 
Birden fazla gönderim girişimine izin 
verilen ödevlerde, öğrenciler her gönderi 
için farklı bir kod alırlar. Grup gönderileri 
için ise, gruptaki her öğrenciye ayrı bir 
onay kodu verilir. 
 
Eğitmenler, Grade Center (Not Merkezi) üzerinden öğrencilerin onay kodlarına erişebilirler. Bu kodlara 
erişmek için Grade Center üzerinden “Reports” menüsüne gidiniz ve “Submission Receipts” 
seçeneğine tıklayınız. 
 

 “Submission Receipts” sayfasından her bir 
gönderinin ne zaman ve hangi öğrenci 
tarafından gönderildiğine dair bilgilere 
ulaşabilirsiniz. Grup gönderileri de kaydedilir 
ve grup için hangi öğrencinin gönderisi 
olduğu “Submitter” kolonunda listelenir. 
“Submission” kolonunda ise, bir öğrencinin 
gönderiyi bir dosya olarak mı gönderdiğini ya 
da gönderiyi ödev düzenleyicisinde mi 
yazdığını görebilirsiniz. 
 
Öğeleri filtrelemek için sayfanın üstünde yer 
alan menüleri kullanınız. Tüm gönderi 
onaylarını görmek için ikinci menüde yer alan 
“Not Blank” seçeneğini seçiniz ve arama 
kutusunu boş bırakınız. 
Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız. 

  

https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Grade/Grade_Reports_and_Statistics


4. Hatırlatmalar 

 
Eğitmenler, Grade Center kolonundan ödevlerini teslim etmemiş öğrencilere ve grup üyelerine e-posta 

yoluyla hatırlatmada bulunabilirler. Öğrenciler, dersi, ödevi ve eğer tanımlamışsanız ödevin son teslim 

tarihini içeren, sistem tarafından oluşturulmuş bir e-posta alırlar. E-posta gönderildiğinde ekranın üst 

kısmında e-postanın gönderildiğine dair bir onay mesajı alırsınız. 

 

Eğitmenler, “anonymous” veya “delegated 

grading” notlandırmanın etkinleştirildiği 

gönderiler için de hatırlatma 

gönderebilirler. 

 
Daha fazla bilgi için lütfen buraya 
tıklayınız. 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Değerlendirilmesi Gereken daha az sayıda ödev/sınav 

 

Eğitmenler bir değerlendirme gönderisinde veya testte birden fazla gönderim hakkı tanımışlarsa, not 

hesaplaması için kullanılmayacak olan birçok gönderim oluşabilir. 

Bu güncellemeyle sayesinde, “Needs Grading” sayfası yalnızca notlandırılması gereken girişimleri 

görüntülemek üzere otomatik olarak filtrelenecektir. Değerlendirmenizi (ödev/test) yaratırken, öğrencinin 

notunun ilk gönderiye mi yoksa son gönderiye göre mi hesaplanacağını belirleyebilirsiniz ve böylece 

“Needs Grading” sayfası, seçime bağlı olarak her öğrenci için tek gönderi dikkate alınarak 

görüntülenecektir.  

Tüm gönderi girişimlerini görmek 

isterseniz, bunları listeleme 

imkanına sahipsiniz. Değerlendirme 

notuna katılmayacak olan gönderiler 

bir simge ile gösterilecektir. Her bir 

öğrencinin veya grubun yaptığı tüm 

gönderilere erişim için, “Show 

attempts that don't contribute to 

user's grade” onay kutusunu seçin 

ve ardından “Go” tuşuna tıklayınız. 

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız. 
 
 

 

 

https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Grade/Grading_Tasks/Assign_Grades
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Grade/Grading_Tasks/Needs_Grading_Page


6. Dropbox Education Entegrasyonu 

 
Dropbox entegrasyonu, eğitmenlerin ve öğrencilerin kendi Dropbox içeriklerini derslerine kolayca 
yüklemelerini sağlar. Kullanıcılar, bu yeni bulut hizmeti entegrasyonunu kullanarak dosyalar 
ekleyebilir ve kişisel Dropbox hesaplarından ödevlerini gönderebilirler. Bu yenilik kullanıcıların 
kişisel Dropbox hesaplarına kaydettikleri dosyalarına ulaşarak Blackboard sistemine kolaylıkla 
aktarabilmelerine imkân sağlar. 
 

 
 

 


