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Blackboard Ders Taslakları/Ders Yaratma 
 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde her bir ders için Blackboard Learn üzerinde de ders açılmaktadır. YBS (Yönetim 

Bilgi Sistemleri Müdürlüğü – OASIS), Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından sağlanan ders bilgilerine göre 

Blackboard Learn üzerinde derslerin otomatik olarak oluşturulması hizmetini sunar. YBS, yine Kayıt Kabul 

Müdürlüğü’nden gelen sınıf listeleri ve öğretim elemanı görevlendirmelerine göre öğrenci ve öğretim 

elemanları için otomatik olarak Blackboard Learn ders kayıt güncellemeleri yapar. Sınıf listesi ve/veya öğretim 

elemanı görevlendirmelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu bilgi YBS’ye ulaştığında, bir 

sonraki güne yetişecek şekilde otomatik olarak güncelleme yapılacaktır. 2017-2018 güz dönemi için 

öğretim elemanı ataması yapılmış ve OASIS üzerinde tanımlanmış olan tüm dersler Blackboard Learn 

sistemine aktarılmıştır. Dileyen öğretim elemanları bu derslerde içerik yükleme çalışmalarına 

başlayabilirler. Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından gün içinde yapılacak olan, ders açılması, öğretim 

elemanı ataması/değişimi, şube artırımı/azaltılması gibi değişiklikler, bir sonraki gün Blackboard Learn 

sistemine yansıtılmış olacaktır. 
 

Ders İçeriği Oluşturma 
 

1. Geçmiş Derslerinize Ait İçeriği Kullanma 
 

A) Ders İçeriğinizi Dışa-İçe Aktarma (Export-Import):  

Daha önceden vermiş olduğunuz bir dersiniz için Blackboard Learn üzerinde hazırlamış olduğunuz içeriği 

tekrar kullanmak istiyorsanız, önceden verdiğiniz dersin içeriğini dışa aktarmak (export) ve yeni boş ders 

iskeletinde içe aktarmak (import) için talimatları takip ediniz (ilgili bağlantılar aşağıdadır). Materyalleri yeni 

ders iskeletine başarıyla içe aktardıktan sonra herhangi bir uyarı ya da hata olup olmadığını kontrol etmek 

için içe aktarma logunu kontrol ediniz (içe aktarımın tamamlandığını doğrulayan e-posta yoluyla ya da Import 

Package/View Logs ekranındaki ImportFile… adlı bağlantıya tıklamak suretiyle yapılabilir). Daha sonra, yeni 

dönemde açılan ve içeriğini aktarma yoluyla oluşturduğunuz yeni dersinizi gözden geçiriniz ve güncelleyiniz. 

Exporting / Importing Blackboard course files (video) 

Exporting / Importing Blackboard course files (pdf)  
 

B) Ders Kopyalama:  

Daha önceden vermiş olduğunuz bir dersin hazır içeriğini yeniden kullanmak 

için bir diğer yöntem de dersi kopyalamaktır. 

1. İçeriğini kopyalamak istediğiniz derse giriş yapınız.  

2. “Course Management” panelinde Control Panel altında bulunan 

Packages and Utilities öğesine tıklayınız. 

3. Course Copy seçeneğini seçiniz. 

4. Copy Type  (Kopyalama Seçenekleri) alanında, Copy Course Materials 

into an Existing Course seçeneğini görmeniz gerekir. 

5. Select Copy Options (Kopyalama Seçeneklerini Belirle) alanında, hedef 

dersinizin kodunu (Destination Course ID) (yeni dersinizin kodu) giriniz. 

6. Select Course Materials seçeneğinin altında, Select All (Tümünü Seç) 

seçeneğini tıklayınız. (isterseniz bazı ders öğelerini seçmeyebilirsiniz). 

7. File Attachments bölümünde, Copy links and copies of the content 

seçeneğini seçiniz. 

8. Enrollments (Kayıtlar) bölümünde, Include Enrolments in the Copy 

(kayıtlı kullanıcıları ders kopyasına dahil etme) seçeneğini SEÇMEYİNİZ. 

9. Submit tuşuna basınız. İşlem tamamlandığında bir onay e-postası 

alacaksınız. 

10. Ders içeriğinin orijinal dersten başarılı bir şekilde kopyalanmış olduğunu doğrulamak için yeni 

dersinize gidiniz (kopyanın taşındığı hedef ders). 

11. Date Management  panelini  kullanarak tarihleri de kontrol ediniz. Gerekirse değişiklikleri yapınız. 

Date Management hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız. 

       Course Copy özelliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4uwg4i0Mkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H4uwg4i0Mkw&feature=youtu.be
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1471901309.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p6iEAgz0rUI
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Course_Content/Reuse_Content/Copy_Courses
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Course_Content/Reuse_Content/Copy_Courses
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2. Ders Taslağı Oluşturma: Blackboard'ı kullanarak bir dersi ilk kez veriyorsanız ya da yeni dönemdeki 

derslerinizin içeriklerini yeni baştan yaratmanın en iyisi olduğuna karar verdiyseniz, aşağıdaki aşamaları 

dikkate almanız önerilmektedir.  

 

 Blackboard üzerindeki yeni dersinizin bağlantısına tıklayarak dersinizin ana sayfasına ulaşın. 

 Ders Tasarımınızı Kişiselleştirin -Ders menünüz  için bir renk ve stil seçebilirsiniz. 

1. Control Panel kısmında yer alan Customization seçeneğinden alt menüyü açarak Teaching Style 

seçeneğini tıklayınız. 

2. Teaching Style menüsünde yer alan Course Entry Point  seçeneğini seçiniz. 

3. Course Theme (Ders Teması) seçeneği, çeşitli renk şemaları ve arka planlardan seçim yapmanıza izin 

verir. 

4. Menu Style (Menü Stili) seçeneği, ders menünüzün renklerini ve menü öğelerinizin metin olarak mı yoksa 

simge olarak mı görüntüleneceğini seçmenize izin verir. 

5. Dersinizin girişinde kapak resmi (banner) görüntülemek istiyorsanız (1. adımda belirtilen şekilde), 

bilgisayarınızda var olan bir kapak resmi yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için lütfen buraya  

tıklayarak videoyu izleyiniz. 

6. Submit tuşuna basınız. 

 

 

 

 

 

Export (Dışa Aktarım) İşlemi ve Course Copy (Ders Kopyalama) İşlemi Arasındaki Farklar 

 Ders dışa aktarım (export) özelliği, yeni bir ders 

yaratmak için veya Blackboard sisteminde var olan 

belirli bir dersin içeriğini diğer eğitmenlerle 

paylaşmak için bir ZIP dosyasına dönüştürür.  

 

 

 

 

 

 

 Ne zaman kullanılır: Ders materyallerini daha 

sonra yeni öğrenci grubu için tekrar kullanmak 

isterseniz, dersi dışa aktarınız. Örneğin, 2 yıl önce 

dışa aktardığınız bir ders içeriğiniz var ve içeriğini 

dışa aktardığınız bu ders  şu an Blackboard 

sisteminizde bulunmadığından bu içeriğe artık 

erişemiyor olabilirsiniz. Bir başka örnek ise, dışa 

aktarılan içeriği başkalarıyla paylaşmaktır ayrıca 

eğitmen olarak dersinize atamak istemediğiniz 

kişilerle ders içeriğinizi paylaşmak için de 

kullanabilirsiniz. 

 Ödevlerin ve değerlendirmelerin her zaman 

yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi 

gerekebilir. 

 Ders kopyalama (Course Copy) özelliğini, 

kopyaları, var olan  ders yapılarınızda, 

materyallerde ve ders içeriğinizde yeniden 

kullanmak ve uyarlamak için pratik bir yöntem 

olarak kullanabilirsiniz. Veya mevcut bir ders 

içeriğinizden herhangi birinin üzerine 

yazmadan bir dersin bir bölümünü diğerine 

kopyalayabilirsiniz. Ders kopyasını almak, bir 

dersten bir dosyayı indirmenizi veya dosyayı 

başka bir derse yüklemenizi gerektirmez. 

 Ne zaman kullanılır: Mevcut bir dersinizle 

aynı özelliklerin çoğuna sahip olan bir ders 

oluşturuyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz 

(örneğin, 2 ders aynı içeriği kullanmakta fakat 

farklı öğrenci grubuna sahip). 

 

 

 

 

 

 

 Ödevler ve değerlendirmeler genellikle kaynak 

dersin içerisinde yapılandırılmış olarak yer alır. 

https://www.youtube.com/watch?v=RtCKI27Uao4
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  ‘Instructor Information’ alanına iletişim bilgilerinizi ekleyiniz. 

  

Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 Ders Menünüzü Kişiselleştirin: Kullanacağınız ders araçlarınızı ve içerik öğelerinizi ekleyin, 

kullanmayacağınız araçları siliniz. Ders Menünüzün yalnızca kullanmak istediğiniz araçlar ve bağlantılardan 

oluştuğunu teyit ediniz. Dersinizin menüsünde fazladan bazı öğeler görebilirsiniz. Ders içeriğinizi 

öğrencilere anlaşılır olarak yansıtmak için bunları silmeniz ve menü öğelerini yeniden düzenlemeniz 

gerekecektir. Bir menü öğesinin üzerine geldiğinizde öğenin yanında eylem oku görünür, eğer gerekirse 

bu oku tıklayarak bağlantıları yeniden adlandırabilir (Rename), gizleyebilir (Hide) veya silebilirsiniz (Delete).  

 Menü öğelerinizin sırasını değiştirmek için sürükle-bırak özelliğini (menü öğesinin solundaki yukarı ve 

aşağı okları ile) kullanarak menü öğelerinin sıralamasını düzenleyiniz. 

 Daha yoğun ders menüleri için, ders menüsünün sol üst kısmındaki "+" simgesini tıklayarak açılan 

menüde Subheaders (Alt Başlıklar) ve Dividers (Ayırıcı) özelliklerini seçerek menünüzü 

düzenleyebilirsiniz. 

 Ders Menünüze yeni bir bağlantı eklemek için "+" simgesini tıklayın ve eklemek istediğiniz bağlantıyı 

seçiniz. 

NOT 1: Bir menü öğesini silerseniz, o menü içindeki tüm bilgiler kalıcı olarak silinir ve tekrar geri 

getirilemez. 

NOT 2: Ders menünüzde göreceğiniz “My Grades” ve “Analytics-Student Report” öğelerini silmemeniz 

tavsiye edilir. Öğrenciler bu araçlar sayesinde dersinizdeki gelişimlerini takip edebileceklerdir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öğretim materyallerinizi klasörler (folders) veya öğrenme modülleri (learning modules) 

halinde ayırın ve bölümlere, haftalara , kavramlara vb. göre düzenleyiniz ve  dersinizin "Content" 

alanına ekleyiniz. Öğrencilerin belirlenen öğrenme hedeflerini yerine getirmesine yardımcı olmak için 

uygun içeriğe, değerlendirmelere ve araçlara bağlantılar ekleyiniz. 

 Müfredat ve ders kitabı bilgilerinizi ekleyiniz. Ders müfredatınızı istediğiniz herhangi bir içerik 

alanına yükleyebilir ya da yeni bir tane oluşturmak için müfredat aracını kullanabilirsiniz. Yeni 

müfredat oluşturmak için "+" simgesini tıklayınız, araç bağlantısını seçiniz ve açılan menüden Ders 

Müfredatı (Syllabus) seçeneğini seçiniz. 

Bir menü öğesinin üzerine 
geldiğinizde öğenin yanında eylem 
oku görünür, eğer gerekirse bu oku 
tıklayarak bağlantıları yeniden 
adlandırabilir (Rename), gizleyebilir 

(Hide) veya silebilirsiniz (Delete). 

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Course_Content/Reuse_Content/Copy_Courses
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Interact/Contacts
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 Derse hoşgeldiniz duyurusu gönderiniz. Hoşgeldiniz mesajınızda dersinizin tarihini/saatini, 

kısaca ders içeriğini, ders kitabı bilgisini ve bunun yanısıra Blackboard Learn sistemini o ders için nasıl 

kullanacağınızı belirtebilirsiniz. 

Dazla bilgi almak için lütfen buraya  tıklayarak videoyu izleyiniz. 

 Dersinizdeki Student Preview (Öğrenci Gözü) özelliğini etkinleştiriniz. Bu özellik, dersi öğrenci 

gözüyle görerek, ders içeriğinin kullanılabilirliğini kontrol etmenizi sağlayacaktır.            

 Dazla bilgi almak için lütfen buraya  tıklayarak videoyu izleyiniz. 

 

Ders Listenizi Temizleyin ve Kişiselleştirin 
 

2016-2017 Güz ve Bahar Dönemi derslerinin henüz silinmediğini lütfen unutmayın. Bu derslere sadece 

eğitmenler tarafından erişilebilir. Bu nedenle, bir önceki dönemde verdiğiniz dersleri gizlemek isteyebilirsiniz.  

Listede bulunmasını istemediğiniz eski derslerinizi "gizleyebilirsiniz". Liste görünümüzü düzenlemek için 

derslerinizin listelendiği “My Courses” modülünün sağ üst köşesindeki dişli çark görünümündeki simgeyi 

tıklayınız. 

“My Courses” modülünün düzenlenmesi, tüm kullanıcıların dersle bağlantılı görüntülenen dersin adını, ders 

kodunu, eğitmenleri, duyuruları ve görevleri göstermesine veya saklanmasına izin verir. My Courses 

modülünde değişiklik yapıldığında, ders Blackboard sunucusundan silinmez.  

Dersleri listenizde gizlemek için: : "Course Name" ve "Instructor" kolonlarının altındaki onay kutucuklarını 

işaretleyiniz ve ardından Submit tuşuna basınız. 

Bir dersi görünür kılmak için: "Course Name" ve "Instructor" kolonlarının altındaki onay kutucuklarını 

işaretleyiniz ve ardından Submit tuşuna basınız. 

Ders listenizi yeniden sıraya koymak için: İmlecinizi onay kutucuğunun soluna, dört yönlü bir ok görene 

kadar getirin. Tıklayın ve tutun. Dersinizin bağlantısını yukarı veya aşağı doğru sürükleyin ve istediğiniz 

noktaya getirdiğinizde serbest bırakın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xYW_jWcCbf4
https://www.youtube.com/watch?v=JCrAQewg7Is
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Not: İleriki zamanlarda bu derslere ihtiyaç duyduğunuzda, My Courses modülündeki listenizi düzenlemiş 

olduğunuzu unutmayınız. 

 

Aynı Dersin Birkaç Şubesini Bir Ana (master) Derste Birleştirme İşlemi 

 

Birden fazla şubede aynı dersi veren öğretim üyeleri şubelerini bir ana (master) dersi içerisinde birleştirmek 

isteyebilirler. 

Bir ana (master) dersi talep ettikten ve birleştirilecek şubeleri seçtikten sonra, dersler Blackboard My Courses 

listesinde görünecektir. OASIS veritabanındaki öğrenci listeleri, birleştirilecek olan tüm şubeleri ana (master) 

dersi olarak seçtiğiniz derse otomatik olarak eklenecektir. Hem ana (master) ders hem de eklenen şubeler 

Blackboard My Courses listenizde görünecektir. Ana derse yeni içerik eklemeniz yeterlidir. Eklenen şubelerde 

hiçbir şey yapmanız gerekmez. 

Bir ana ders ve şube kombinasyonunu geri almak mümkün olsa da, dönem başladıktan ve öğrenciler onu 

kullanmaya başladıktan sonra ana (master) ders birleştirme işleminizi kesinlikle tersine çevirmemeniz 

önerilir. Bu işlemin bir nedenden dolayı yapılması zorunluysa, öğretim üyesi notlandırmalarını (Grade Center) 

ve bu dersin bir arşivini indirmelidir. Ana (master) dersindeki kayıtlanmış öğrenci gönderileri (tartışma mesajı, 

ödevler, testler, notlandırmalar), ana (master) ders birleşimi kaldırıldığında veya devre dışı bırakıldığında diğer 

derslere aktarılamaz (asıl kaydı ana derste olan öğrenciler hariç). 

Eğitmenler, Blackboard Learn derslerine bir öğretim asistanının (teaching assistant) eklenmesini 

isteyebilirler. 

Ana (master) ders birleşimleri ve/veya Öğretim Asistanı erişim istekleri için, OASIS'e giriş yapınız ve 

mevcut talep formunu (aşağıya bakınız) doldurunuz. 
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Bu talep formu Ekle-Bırak döneminin sonuna kadar erişilebilir halde olacaktır. 

 

HATIRLATMALAR 
 

 Öğrenci e-posta adresleri OASIS'den Blackboard Learn'e aktarılır; lisans öğrencilerinize, Blackboard 

Learn sisteminin IUE web posta hesapları ile entegre olduğunu hatırlatabilirsiniz; bu nedenle, Blackboard 

Learn dersleri hakkındaki güncel bildirimleri almak için IUE web posta hesaplarını sık sık kontrol etmeleri 

gerektiğini bilmelidirler. 

 İlk haftanın önemi: Geçtiğimiz akademik yıllarda edinilen Blackboard deneyimi, derse öğrenci katılımını 

artırmak adına öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini göstermiştir. Bundan dolayı, dönemin ilk haftasında 

öğrencilere Blackboard’u tanıtmak faydalı olacaktır.. Bunun için Blackboard üzerindeki dersinizde bir 

tartışma panosu (discussion board) oluşturarak öğrencilerden kendilerini tanıtmalarını ve diğer öğrencilere 

de yanıt vermelerini isteyebilir, öğrencileriniz için bir ödev ya da örnek bir sınav tasarlayarak bunu 

yapmalarını isteyebilirsiniz 

 Blackboard Analytics: Blackboard Analytics sayesinde öğretim elemanları, öğrencilerin içeriklere 

erişimini, Blackboard Learn üzerindeki faaliyetlerini, ödev ve sınav teslimlerini raporlar halinde 

görebilecekler ve risk altında bulunan öğrencileri tespit ederek önlemler alabileceklerdir. Blackboard 

Analytics, Blackboard Learn üzerindeki faaliyetleri baz alarak, öğrenciler, öğretim elemanları ve yöneticiler 

için kapsamlı raporlar oluşturmaktadır. Öğrenci performansı ve ders verimliliği hakkında detaylı raporlar 

oluşturulabilmesi için Blackboard platformunun çok etkin bir biçimde kullanılması önem arz etmektedir. 

Bu nedenle ders materyal ve kaynaklarının Blackboard üzerinde oluşturulup paylaşılması, ödev, proje ve 

quizlerin mümkün olduğunca Blackboard üzerinden yürütülmesi ve Grade Center arayüzünün yoğun bir 

şekilde kullanılması gerekmektedir. Blackboard Analytics Entegre Raporlara (Integrated Reports) nasıl 

erişileceğine dair daha fazla bilgi için, lütfen Blackboard sistemindeki TLC Organization for Faculty  

sayfasını ziyaret ediniz. 

https://ieu.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_116047_1&course_id=_4881_1
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2017 Güz Dönemi için Blackboard Learn Sisteminde Neler Değişti? 

 

Son güncelleme ile beraber sağlanan yeni özellikleri incelemek için lütfen buraya tıklayınız. 

 

Where to Find Faculty/Student Blackboard Resources 

 

 http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/smart-campus-support 

 

 Öğretme ve Öğrenme Merkezi “Blackboard Organization”sayfası  

 
 

Blackboard Desteği için İletişim Bilgileri 

 

tlc@ieu.edu.tr      488 82 25 / 488 85 46  

 

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

 

 

Blackboard Eğitimleri 

 

Blackboard Learn, Blackboard Collaborate ve Panopto sistemlerinin özelliklerini kapsayan bir 

dizi eğitim her dönem düzenlenmektedir. Lütfen duyuruları takip ederek veya bireysel olarak TLC ile 

iletişime geçerek bilgi alınız. 

 

EKOEĞİTİM – Teaching and Learning Center 

 

http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6548_1502881888.pdf
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/smart-campus-support
mailto:tlc@ieu.edu.tr
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/

