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Blackboard Collaborate (Bb Collaborate) gerçek zamanlı çevrimiçi öğrenmeyi sağlayan etkileşimli bir 

platform ve sanal sınıf aracıdır. Bb Collaborate ses, görüntü ve metin yoluyla öğrenciler ve öğretim 

elemanlarının etkileşimli bir ortamda buluşabilmelerini sağlamaktadır. 
 

Bu rehber, Blackboard Learn üzerinden Bb Collaborate uygulamasına erişim için takip edilecek aşamaları ve 

Bb Collaborate üzerinden yürütülen ders ve oturumlarda kullanılacak araçları tanıtmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Kullanıcıların bu rehberi dikkatle okuyarak, ilk oturumdan önce gerekli aşamaları takip 

etmeleri gerekmektedir. 
 

İçerik 
A. Donanım ve Sistem Gereksinimleri ............................................................................................................ 2 

B. Bb Collaborate Uygulamasına Erişim ......................................................................................................... 2 

C. Blackboard Collaborate Arayüzü .............................................................................................................. 10 

Ses ve Video Ayarları .................................................................................................................................................... 10 

Bağlantı Hızını Belirlemek ......................................................................................................................................... 10 

Audio Kurulum Sihirbazı ........................................................................................................................................... 11 

Mikrofon ................................................................................................................................................................... 11 

Hoparlörler ............................................................................................................................................................... 11 

D. Oturuma Aktif Katılım .............................................................................................................................. 12 

Step Away ..................................................................................................................................................................... 12 

Raise Hand .................................................................................................................................................................... 12 

Using Emoticons ........................................................................................................................................................... 13 

Polling ........................................................................................................................................................................... 13 

Chat ............................................................................................................................................................................... 14 

Whiteboard................................................................................................................................................................... 14 

Hatırlatmalar................................................................................................................................................................. 14 

Bir Mac Bilgisayar kullanarak oturuma katılmak için ................................................................................................. 14 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/
mailto:tlc@ieu.edu.tr


 

2 

 

 

A. Donanım ve Sistem Gereksinimleri 
 

Bb Collaborate sanal sınıfa erişmek için gerekli olan donanımlar aşağıdadır: 

 

• bir masaüstü/laptop bilgisayar 

• güvenilir Internet bağlantısı (tercihen broadband) 

• web tarayıcısı (Firefox, Safari ya da Chrome)  

• mikrofonlu kulaklık (built-in – dahili hoparlör ve mikrofon da kullanılabilir) 

• webcam 

 

Bilgisayarınızın uyumluluğunu test etmek için aşağıdakileri yapmanız önerilir. 

 

1. Sistem gereksinimlerini kontrol etmek için Web Conferencing System Requirements sayfasını ziyaret 

ediniz. 

2. Java uygulamasının kurulu ve güncel olduğundan emin olunuz. Güncelliğini test etmek için 

http://java.com/tr/download/installed.jsp adresine gidiniz.  

 

 

B.  Bb Collaborate Uygulamasına Erişim 
 

Aşağıdaki aşamaları takip ederek Microsoft Windows işletimli bir bilgisayardan Collaborate oturumuna 

katılabilirsiniz. Apple bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 14’teki “Join a Session from a Mac” bölümünü 

inceleyin. 
 

Bb Collaborate uygulamasını ilk kez kullanacaksanız, kullandığınız bilgisayarda bir defaya mahsus 

Blackboard Collaborate Launcher yüklemeniz gerekecektir.  
 

1. Blackboard Öğrenme Yönetim Sistemi’ne giriş yapın. 
 

 

 

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
http://java.com/tr/download/installed.jsp
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2. Collaborate oturumuna katılacağınız dersi seçin ve bu sayfadaki sol 

menüden “Collaborate” bağlantısına tıklayın.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Açılan sayfada “Join Room” kutusuna tıklayın.  

 
 

4.  “download the Blackboard Collaborate Launcher” bağlantısına 

tıklayın. 
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5. Aşağıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Download Launcher 

kutusuna tıklayın. 

 

Chrome tarayıcı üzerinden Launcher yüklemek 
 

İndirme tamamlandığında, tarayıcının alt çubuğunda göreceğiniz  BlackboardCollaborateLauncher-Win.msi 

dosyasına tıklayın.  

 
 

Firefox tarayıcı üzerinden Launcher yüklemek: 
 

BlackboardCollaborateLauncher-Win.msi penceresinde Save File düğmesine tıklayın. 

 

Collaborate Launcher yüklemesi başlayacaktır.    
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İndirme tamamlandığında, tarayıcı sayfasının sağ üst köşesindeki aşağı yönlü oka tıklayarak indirilen 

dosyaları görüntüleyin. 

 

BlackboardCollaborateLauncher-Win.msi kurulum dosyasına tıklayarak kurulumu başlatın.  

 

6. Launcher Kurulumu: Açılan pencerede Next düğmesine tıklayın. 
. 

 

 
 

 

Install düğmesine tıklayın. 
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Finish düğmesine tıklayın. Böylece kurulum tamamlanmış olacak.   

 

 
 

7. Belirli bir tarih ve saatteki Collaborate oturumuna katılmak için 

Blackboard sayfanıza geri dönün, dersinizin menüsündeki Collaborate 

öğesine tıklayın ve açılan sayfada “Scheduled Sessions” başlığı altında 

bulunan oturum bağlantısına tıklayın.   
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8. “Join Room” sekmesine tıklayın. 
 

 

 

9. meeting.collab dosyasının açılması gerekmektedir. Bu işlem 

kullandığınız internet tarayıcısına göre farklılık gösterecektir.  

 

Yapılacak işlem kullanılan internet tarayıcısına göre farklılık gösterecektir. 

o Firefox, .collab file ile ne yapmak istediğinizi 

sorar. Open with (birlikte aç) düğmesine 

tıklayarak, Blackboard Collaborate Launcher 

seçin ve OK düğmesine tıklayın.  
 

 

 

 

 

 

 
 

o Chrome, collab dosyasını tarayıcınızın 

sayfasındaki alt çubukta gösterir. Dosya ismine 

tıklayın. Bundan sonraki oturumlarda, dosyanın 

otomatik olarak açılmasını isterseniz, sağdaki 

şekilde gösterildiği gibi Always open files of this 

type seçeneğini tıklayın ve dosya üstüne çift 

tıklayın.  
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10. Aşağıdaki ekran açılacaktır. Verification (doğrulama) 

tamamlanıncaya kadar bekleyin.  

 
 

11. Aşağıdaki ekran açıldığında “Run” sekmesine tıklayın. 
 

 
 

12. Collaborate yüklenmeye başlayacaktır. 
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13. Blackboard Collaborate oturumu açıldığında karşınıza çıkacak 

ekran görüntüsü aşağıdadır. (Mac kullanıcılarının ekranı büyütmek için yeşil artı 

tuşuna basmaları gerekebilir) 
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C.  Blackboard Collaborate Arayüzü 
 

 

 
 

• Ses ve Video Panelinde (Audio Video panel) konuşmacıyı göreceksiniz. 

• Katılımcı Paneli (Participants’ panel) oturuma katılan tüm kişilerin listesini gösterir. 

• Anlık Konuşma Paneli (Chat panel) diğer katılımcılarla yazılı olarak iletişim kurmanızı sağlar.  

• Ana sunum penceresi (main presentation window) içerik paylaşımı için kullanılır. Oturum ekranı 

açıldığında varsayılan (default) olarak Whiteboard (beyaz tahta) açılacaktır. 

 

Ses ve Video Ayarları 
 

Bağlantı Hızını Belirlemek 
Bb Collaborate tüm katılımcılarla eş zamanlı olarak oturuma katılmanız için tasarlanmıştır. Bunun 

gerçekleşmesi için server üzerinden veri gönderimi oranı ile sizin bağlantı hızı için seçtiğiniz ayarı kullanılır. 

Tercihlerinizi belirlediğinizde Bb Collaborate, aynı bilgisayarda katılacağınız bundan sonraki oturumlarda da 

aynı ayarları kullanacaktır. 

Bağlantı hızınız oturumun verimini etkileyecektir. Bağlantınız zayıfsa ve kopuyorsa, bağlantı hızını 

düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bu durumda bağlantı kalitesi ile bağlantı güvenirliği arasında bir seçim 

yapmak zorunda kalacaksınız. Bağlantı hızınızı düşürdüğünüzde ses, görüntü ve uygulama paylaşımlarında 

gecikmeler olabilir.  

1. Seçenekler (Preferences) penceresini açın:  

o Edit menüsünden, Preferences/Seçenekler (Windows) bağlantısını açın. 

o Bb Collaborate menüsünden, Preferences/Seçenekler (Mac OS X) bağlantısını açın. 

2. Session/Oturum bölümünde Connection/Bağlantı düğmesine tıklayın.  
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Yukarıda görüldüğü şekilde Connection Speed/Bağlantı hızı menüsünde, bilgisayarınızın Bb Collaborate’e 

bağlanmak için kullanacağı hız düzeyini belirleyin. 

• 28.8Kbps Dialup: 28.8K modem 

• 33.6Kbps Dialup: 33.6K modem 

• 56Kbps Dialup: 56K modem 

• ISDN: High-speed dedicated telephone connection 

• Wireless (300 Kbps): Wireless connection 

• Cable/DSL: High-speed cable connection / Digital Subscriber Line 

• LAN: Local Area Network 

 

Audio Kurulum Sihirbazı  
Oturuma giriş yaptıktan sonra, Audio Kurulum Sihirbazını kullanarak mikrofon ve hoparlör ayarlarınızı 

kontrol edin. Oturum başlamadan önce seçili aygıtları ve ses düzeylerini ayarlayın. 
 

Bilgisayarınızın dâhili mikrofon ve hoparlörünü kullanabilir, ya da ilave aygıtlar ekleyebilirsiniz. Dilerseniz, 

hem kulaklık hem mikrofon özelliklerine sahip bir kulaklık da kullanabilirsiniz. 

 

Katılımcı panelinde isminizin yanında ( ) ikonu göründüğünde sesinizin duyulmuyor olduğu anlaşılacaktır. 

 

Sihirbazı açmak için, Audio ve Video panelinde üstte yer alan mikrofon ikonuna tıklayın. 

 

 
 
Mikrofon 
Oturumu başlattığınızda varsayılan ayarlar devreye girecektir. 

 

Hoparlörler 
Oturumu başlattığınızda, Bb Collaborate bilgisayarınızdaki varsayılan hoparlörü kullanacaktır. Ses 

almadığınız durumda varsayılan ayarı değiştiriniz. 

 



 

12 

D.  Oturuma Aktif Katılım 
 

Bb Collaborate, online eğitime aktif olarak katılım göstermeniz için pek çok etkileşim aracı sunmaktadır. 

Moderatörle etkili bir iletişim için bu özellikleri kullanınız.  

 

Katılımcı panelindeki araç çubuğunda bulunan düğmeleri kullanarak geribildirimde bulunabilir, soru sorabilir, 

sorulan oylama sorularına yanıt verebilirsiniz. 

 

 
 

Step Away 
 

Bir süreliğine oturumu izlemediğinizi karşı tarafa belli etmek için isminizin altına oturumda olmadığınızı 

belirten bir işaret ekleyebilirsiniz. Bunun için katılımcı panelinde Step away from the session düğmesine 

tıklayın (  ). Tıkladığınızda isminizin altında oturumda olmadığınıza (bir süreliğine) dair bir mesaj 

belirecek (  ) ve siz işlemi tersine çevirmediğiniz sürece orda kalacaktır.  

 

 

 
 

İşlemi tersine çevirmek için Katılımcı Panelinde Step away from the session düğmesine tıklayın. Away mesajı 

yok olacaktır.  

 

Raise Hand 

 
Oturum esnasında konuşmacının dikkatini çekmek ya da soru sormak amacıyla katılımcılar Raise Hand (El 

Kaldırma) fonksiyonunu kullanabilirler. Bunun için katılımcı panelinde bulunan Raise Hand düğmesine 

tıklayın. İlgili seçenek aktifleştiğinde el kaldıran kişinin isminin üzerinde bir kırmızı bir el belirecektir. 

 

 
 

Konuşmacının dikkatini çekme amacına ulaştığınızda dilerseniz el kaldırma işleminin tersini yapabilirsiniz. 

Bunun için Lower Hand düğmesine tıklayın. El kaldırma işlemiyle gelen simgelerin kaybolduğunu 

göreceksiniz.  
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Using Emoticons 

 
Oturumda gerçekleşen görüşme ile ilgili düşünce/duygularınızı karşı tarafa aktarmak için farklı duygu 

(smiley) simgeleri kullanabilirsiniz. Bunun için Katılımcı Panelinde Show emotions düğmesine ve size 

sunulan seçeneklerden size uygun olana tıklayın.  

 

 
 
Polling 

 
Oturum esnasında moderatör bir oylama sorusu yöneltebilir. Katılımcılar oylama sorusuna cevap vermek için 

katılımcı panelindeki Respond to Poll düğmesini kullanabilirler. Açılan seçenekler oylama çeşidine göre 

değişiklik gösterecektir. Örneğin, 3 şıklı bir cevaplama listesi aşağıdaki gibi görülecektir. 

 

  
 

Oylama sorusunun türüne göre, aşağıdaki şıklar açılacaktır: 
• Yes and No - varsayılan 

• Çoktan seçmeli, A – C 

• Çoktan seçmeli, A – D 

• Çoktan seçmeli, A – E 

 

Seçmiş olduğunuz seçenek araç çubuğunda görünecektir. 
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Chat 
 

Anlık Konuşma (Chat panel) paneli katılımcıların kendi aralarında veya yöneticilerle anlık olarak iletişime 

geçebilmelerini sağlar.  

 

Bir katılımcı mesaj yazdığında mavi renki gösterge  ( ) katılımcının isminin yanında görüntülenir. 

 

Moderatör tarafından anlık konuşma yetkisi verilmemiş olduğunda, isminizin yanında bir işaret görülecektir. 

Ancak bu durum sizin moderatörün gönderdiği mesajları okuyabilmenizi engellemeyecektir. 

 

Whiteboard 
 

Collaborate oturumlarında, üzerinde etkileşimde bulunulan beyaz boş bir alan bulunmaktadır. Beyaz tahta 

(Whiteboard) olarak adlandırılan bu alanda moderatör içerik paylaşabilmektedir, katılımcılara yetki verildiği 

durumda katılımcılar da bu alanda sunum yapabilir, şekiller çizebilir, resim ya da metin paylaşabilirler.  

 

Bu alanda bir içerik paylaşıldığında, paylaşımı yapan katılımcının isminin yanında ( ) ikonu görülecektir. 
 

Hatırlatmalar 
• Oturuma başlangıç saatinden 5 – 10 dakika önce girmeniz önerilir.   

• Internet bağlantı hızınızı kontrol edin. 

• Audio Setup Wizard kullanarak mikrofon ve hoparlör ayarlarınızı kontrol edin. 

• Oylama sorularına yanıt vererek ve de moderatöre geribildirimlerde bulunarak oturumda aktif bir 

katılım sergileyin. 

• Bir sorunuz ya da yorumunuz olduğunda el kaldırma fonksiyonunu kullanın. 

• Anlık Konuşma panelini kullanarak diğer katılımcılara ya da moderatöre mesaj gönderebilir ve 

böylece oturumun daha etkileşimli olmasını sağlayabilirsiniz.  

• Oturum esnasında bilgisayarınızda başka uygulamaları çalıştırmanın bağlantı hızınızı yavaşlatacağını 

unutmayın.  

 

Bir Mac Bilgisayar kullanarak oturuma katılmak için 
 

Apple bilgisayar üzerinden oturumlara katılmak için aşağıdaki aşamaların takip edilmesi gerekmektedir: 

1. Room Details sayfasına girin and Join Room bağlantısına tıklayın.  

▪ Bb Collaborate uygulamasını ilk kez kullanacaksanız Blackboard Collaborate Launcher 

yüklemeniz gerekecektir. 

▪ Bb Collaborate Launcher yüklenmişse, Bb Collaborate sizi meeting.collab dosyasını 

çalıştırmaya sevk edecektir. 

2. Internet tarayıcınız üzerinde meeting.collab dosyasını açmanız gerekecek. Yapılacak işlem kullanılan 

internet tarayıcısına göre farklılık gösterecektir.  

▪ Firefox, .collab file ile ne yapmak istediğinizi sorar. Open with (birlikte aç) seçerek, Bb 

Collaborate Launcher seçiniz ve OK düğmesine tıklayınız.  
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▪ Safari tarayıcısında, İndirilenler/Downloads klasörünü açın ve sonra .collab dosyasını 

çalıştırın. 

 

▪ Chrome, collab dosyasını tarayıcınızın sayfasındaki alt çubukta gösterir. Dosya ismine 

tıklayınız.  

 
Bundan sonraki oturumlarda, dosyanın otomatik olarak açılmasını isterseniz, sağdaki şekilde 

gösterildiği gibi Always open files of this type seçeneğini tıklayın ve dosya üstüne çift 

tıklayınız. 

 
 

3. Launcher uygulamasını ilk kez kullandığınızda işletim sisteminiz bu uygulamayı açmanız için size 

yönlendirecektir. Open/Aç düğmesine tıklayın. 

 
 

4. Bb Collaborate, Launcher uygulamasını Applications klasörüne taşımanızı isteyecektir. Zorunlu 

olmamakla birlikte, bu düzenlemeyi yapabilirsiniz. 

 

 
 
Bundan sonraki aşamalar için sayfa 4’teki Launcher Kurulumu bölümüne geri dönün. 
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