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• Öğrencilere akademik gelişimlerinde destek sağlamak 

• Öğretim elemanlarına öğretim yöntemleri konusunda 

destek sağlamak 

• Akıllı Kampüs uygulamaları konusunda öğrencilere ve 

öğretim elemanlarına destek sağlamak 

 



Öğrencilere Akademik Destek 

1. Akademik Beceriler Hakkında Çalıştaylar: 
▫ Akademik yazma, intihalden kaçınma, akademik 

araştırmalar için veri tabanlarını kullanma, yabancı dil 

becerilerini geliştirme ve etkili iletişim ve sunum 

becerilerini geliştirme gibi konularda çalıştaylar 

2. Öğrenme Becerileri Konusunda Destek: 
▫ Zaman yönetimi, akademik etik, akran baskısı, 

erteleme, etkili okuma gibi öğrenme sürecine ilişkin 

konularda danışmanlık ve kaynak sağlama 

3. Akran Desteği Programı: 
▫ ECON 101/102, MATH 101/102 gibi giriş derslerinde 

destek 



ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞTAYLAR 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/calendar


AKRAN DESTEĞİ  

Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin sunduğu Akran Desteği Programının temel amacı 

öğrencilerin bağımsız öğrenen öğrenciler olmasına yardımcı olmaktır.  

Akran Desteği Programı kapsamında görevli olan eğitmen öğrenciler, program 

kapsamındaki derslerde daha önce başarı göstermiş ve bu dersleri ilk kez alan 

öğrencilere yardımcı olabilmek için özel bir eğitim alarak gerekli öğretim becerileriyle 
donatılmış üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerdir.  

Detaylı bilgi için 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/peer-tutoring 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/en/peer-tutoring
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/peer-tutoring
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/peer-tutoring
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/peer-tutoring


AKILLI KAMPÜS ARAÇ ve DONANIMLARI  

Öğretme ve Öğrenme Merkezi 

• Öğretim elemanları için eğitim programları düzenler. 

• Öğrenciler ve öğretim elemanları için randevu yoluyla bireysel destek 

de sağlamaktadır.  

  



Blackboard öğrenme yönetim sistemi ile kayıtlı olduğunuz derslerin 

materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan dilediğiniz saatte 

erişebilir, blog, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda öğretim 

üyeleri ve diğer öğrencilerle ile iletişim kurabilirsiniz. Blackboard 

sistemine OASIS kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak kayıtlı 

olduğunuz derslere erişebilirsiniz.  

 

Blackboard Basics    Blackboard Learn: For Students 

 

 

http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_myblackboard_global_nav.htm
http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_myblackboard_global_nav.htm
http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_myblackboard_global_nav.htm
http://ondemand.blackboard.com/r91/movies/bb91_myblackboard_global_nav.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1seUE3ACG3sEc3zR7Br7URU


https://ieu.blackboard.com/ 

OASIS KULLANICI ADI & ŞİFRESİ 



Cihazınızın sistem donanımı kontrol edin. 



HATIRLATMA 

• Kullandığınız cihazın gerekli donanıma sahip olduğundan 

emin olun. 

 

• Ödev teslimi, sınav gibi uygulamaları mümkün olduğunca 

kablolu internet bağlantısı olan bir bilgisayardan yapın. 

 

• Kablosuz internet bağlantısı kullanmanız durumunda 

bağlantınızın güvenilir olduğundan emin olun. Ve cihazınızı 

sabit durumda iken kullanın. 



My Courses sekmesinde kayıtlı olduğunuz tüm dersleri göreceksiniz. 





• Blackboard üzerinde kayıtlı olduğunuz dersleri 

düzenli olarak kontrol edin.  

 

• Duyuruları okuyun, ödev ve sınav tarihlerinizi 

inceleyin. 



İçerik ve menü yönetimi öğretim üyesinin kontrolündedir. 

İçerik ve menü yönetimi öğretim üyesinin kontrolündedir. 





Öğretim üyesinin hazırladığı yönergeyi  

dikkatle okuyun. Ödev teslimine hazır  

olduğunuzda ödevin başlığına tıklayın.  



Ödev başlığına tıkladığınızda bu ekran açılacaktır.  

Browse My Computer sekmesine tıklayarak hazırladığınız ödev dosyasını ekleyebilirsiniz. 



Eklediğiniz dosyayı kontrol edin ve Submit tuşuna basmayı unutmayın. 



“Aşırma” (intihal),  

• fikirler, yöntemler, veriler, yazılar, şekiller de dahil olmak 

ancak bunlarla sınırlandırılmamak üzere,  

• başkaları tarafından bir emek sonucunda ortaya konmuş 

herhangi bir eseri,  

• bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan  

• bilinçli olarak ya da farkında olmadan kullanmaktır. 

http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/81 



İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. 





TEST 



Sınav yönergesini dikkatle okuyun. 

Hazır olduğunuzda “Begin” tuşuna tıklayarak başlayın.  

TEST 





Blackboard üzerinde 17 farklı türde sınav soruları 

hazırlanabilmektedir. Çoktan seçmeli sorular 

bunlardan sadece biridir. 



Sınavınız bittikten sonra sağ alt köşedeki OK tuşuna 

basarak sınav yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. 













Gerçek zamanlı çevrimiçi öğrenmeyi sağlayan etkileşimli bir platform 

ve sanal sınıf aracıdır. Collaborate ses, görüntü ve metin yoluyla 

öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimli bir ortamda 

buluşabilmelerini sağlamaktadır. 

 

Blackboard Collaborate Tutorial 

 

Blackboard Collaborate Kılavuz 

 

 
Blackboard Collaborate Tarih ve Türk Dili derslerinde düzenli 

olarak kullanılmaktadır ve katılım zorunludur. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhQKJa8e09o
https://www.youtube.com/watch?v=lhQKJa8e09o
https://www.youtube.com/watch?v=lhQKJa8e09o
https://www.youtube.com/watch?v=lhQKJa8e09o
https://www.youtube.com/watch?v=lhQKJa8e09o
http://help.blackboardmobile.com/
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf




• 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.  



Bb Collaborate sanal sınıfa erişmek için gerekli olan 

donanım  

• bir masaüstü/laptop bilgisayar 

• güvenilir Internet bağlantısı  

• web tarayıcısı (Firefox, Safari ya da Chrome)  

• mikrofonlu kulaklık (built-in – dahili hoparlör ve 

mikrofon da kullanılabilir) 

• webcam 

 



Bilgisayarınızın uyumluluğunu test etmek için 

• Sistem gereksinimlerini Web Conferencing System 

Requirements bağlantısından kontrol edin. 

 

• Java uygulamasının kurulu ve güncel olduğundan emin 

olun. Güncelliğini test etmek için 

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

 

  

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbarticleview?id=kAB700000008P8m
http://java.com/tr/download/installed.jsp
http://java.com/tr/download/installed.jsp






İlk kez kullanımda Bb Collaborate Launcher 

yüklenmesi gerekmektedir. 

 
Blackboard Collaborate Kılavuz 

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1500210631.pdf


• Video içerik yönetimi sağlayan bir ders kayıt platformudur. 

• Herhangi bir nedenle derslere katılamadığınızda, bulunduğunuz 

ortamdan dersleri izleyebilir ya da derste tam olarak 

kavrayamadığınız konuları, dersin video kaydını izleyerek 

öğrenebilirsiniz.  

• Panopto, Blackboard ile entegre bir şekilde çalışmaktadır ve ders 

video kayıtları sadece ilgili derse kayıtlı öğrencilerin erişimiyle 

sınırlandırılmıştır. 

 





HATIRLATMA 

İlk hafta derslerinizde, her bir dersinizin 

öğretim üyesinden derste kullanacağınız 

Blackboard içerikleri hakkında bilgi alın. 



IUE 100 ORIENTATION 





IUE 100 ORIENTATION 



AKILLI KAMPUS DESTEK 

• Blackboard Learn sisteminde kayıtlı olduğunuz TLC Organization 

for Students sayfasındaki kılavuzları inceleyebilirsiniz. 

 

• Akıllı Kampüs araç ve yazılımlarının kullanımı konusunda destek almak 

için tlc@ieu.edu.tr  

 

• Akıllı Kampüs yazılım ve donanımları ile ilgili teknik sorunlar için 

smartsupport@ieu.edu.tr 



 

• www.ieu.edu.tr/tlc 

 

• TLC@ieu.edu.tr 

 

•   488 82 25  /  488 85 40 
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