
 
Değerli İEÜ Öğretim Kadrosu, 
 
Üniversitemizde kullanmakta olduğumuz öğretim teknolojilerinin kullanım amaçları ve nereden 
destek alabileceğiniz hakkında kısa bilgi vermek isteriz: 
 

Blackboard Learn 

 

 
 
Blackboard Learn ile öğretim elemanları; öğrenciler ile çevrimiçi iletişim kurabilmekte, ders 
materyallerini öğrencilerle paylaşabilmekte, sınav ve ödevler tasarlayabilmektedir. Blackboard 
öğrenme yönetim sistemi ile öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet 
erişimi olan her ortamdan diledikleri saatte erişebilmekte, forum, tartışma panosu gibi etkileşimli 
ortamlarda öğretim elemanları ve diğer öğrenciler ile iletişim kurabilmektedirler. 
 
Not: Ders listenizde, ismi 2019-2 diye başlayan derslerinizin isminin hizasındaki yıldız işaretine 
tıklayarak onların listenin üst sırasında görünmesini sağlayabilir, erişiminizi kolaylaştırabilirsiniz. 
 
 

Blackboard Collaborate 

 

 
 
Blackboard Collaborate gerçek zamanlı (senkron) çevrimiçi öğrenmeyi sağlayan etkileşimli bir 
platform ve sanal sınıf aracıdır. Öğretim elemanları bu araçla uzaktan eğitim programlarını 
yürütebilmekte, ses, görüntü ve metin yoluyla öğrencileriyle etkileşimli bir ortamda 
buluşabilmektedirler. Blackboard Collaborate hakkında bilgi için tıklayınız. 
 

 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1535979100.pdf


 
Panopto 

 

 
Ekran kaydı ve video içerik yönetimi imkânları sunan bir ders kayıt platformudur. Panopto, öğretim 
üyelerinin derslerini kaydederek paylaşmalarına olanak verir. Öğrenciler bu sayede herhangi bir 
nedenle derslere katılamadıklarında, daha sonra bulundukları ortamdan bilgisayarlarını kullanarak 
dersleri izleyebilirler; ya da derste tam olarak kavrayamadıkları konuları, ilgili dersin video kaydını 
izleyerek öğrenebilme imkânına sahiptirler. Panopto, öğrenme yönetim sistemi olan Blackboard 
Learn ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. 
 

DESTEK 
 

1. Geçtiğimiz hafta TLC tarafından sunulmuş olan eğitim oturumlarından birine ait video 
kaydına buradan erişebilirsiniz. (Oturum başında henüz konuşma olmadığından 
başlangıçtaki sessiz kısmı geçebilirsiniz.) 
https://eu-lti.bbcollab.com/recording/b2bec0cb7f4249cc88d13c42b45fabbc 

 

2. Tüm öğretim kadromuz, Blackboard Learn üzerinde ORGANIZATIONS kısmında bulunan TLC 
Organization for Faculty, topluluk sayfasına kayıtlıdırlar. Buradan çeşitli kılavuzlara 
ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

3. Üniversitemiz Öğretme ve Öğrenme Merkezi – TLC’nin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 
https://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/akademisyenler-icin-akilli-kampus-destek  

 

https://eu-lti.bbcollab.com/recording/b2bec0cb7f4249cc88d13c42b45fabbc
https://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/akademisyenler-icin-akilli-kampus-destek


 
4. Aşağıdaki adreslerden faydalanabilirsiniz. 

 
BLACKBOARD LEARN HAKKINDA 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor  (Dil ayarını değiştirebilirsiniz) 

 
DUYURU YAPMAK 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Interact/Announcements 
 
ASENKRON TARTIŞMA PANOSU OLUŞTURMAK ve YÖNETMEK 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Create_Discussions 

 
ÖDEV OLUŞTURMAK ve YÖNETMEK 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Assignments 

 
SINAV OLUŞTURMAK ve YÖNETMEK 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Create_Tests_and_Surveys 

 
COLLABORATE ULTRA HAKKINDA 
https://www.youtube.com/watch?v=1W4sGpVmJaY&list=PLontYaReEU1thrYkZR4tynKpyvuTB_dkD 
 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Filter/Collaborate_Ultra  (Dil ayarını değiştirebilirsiniz) 
 

Çevrimiçi senkron dersler için bazı tavsiyeler için buraya tıklayınız. 
 
BLACKBOARD INSTRUCTOR MOBİL UYGULAMASI 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Blackboard_Instructor  (Dil ayarını değiştirebilirsiniz) 

 
PANOPTO 
On Macbook 
https://howtovideos.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=6f04e321-d56d-429b-
94de-ab6400ed63e1  
 
https://support.panopto.com/s/article/Save-Video-Streams-Locally-as-MP4s-when-Recording-Mac   
 
On Windows 
https://howtovideos.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3912c258-9119-4235-
b615-308f61aabbf8 WINDOWS 
 
https://support.panopto.com/PDFView?id=kA0390000004facCAA  
 
TLC tarafından hazırlanmış olan “offline recording” yardım videosu 
https://www.youtube.com/watch?v=NQD6j6PPbuk&feature=youtu.be  
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TEKNİK SORUNLAR YARDIM 

 

Blackboard/Panopto sistemlerine erişim için kullandığınız OASIS kullanıcı adı ve şifre sorunları için 
YBS@ieu.edu.tr  
 

Öğretimsel konulardaki sorularınız için TLC@ieu.edu.tr 
 

Blackboard/Panopto teknik sorunları (örneğin Panopto kurulumu) ile ilgili olarak HELPDESK@ieu.edu.tr   
 

adreslerini kullanabilirsiniz.  
  

Yardım başvurusunda bulunurken lütfen Blackboard kullanıcı bilgilerinizi (OASIS ID), GSM 
numaranızı, yaşadığınız sorunla ilgili de açık ve detaylı bilgileri veriniz. Bu şekilde sizlere daha hızlı 
çözüm sunabiliriz. 
 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 
 

Lütfen, OASIS sisteminde kayıtlı olan e-posta hesabınızı sıklıkla kontrol ediniz. Blackboard 
sisteminden alacağınız bildirimler, bu eposta adresinize ulaşır.  
 

Ayrıca Blackboard Instructor mobil uygulamasını yüklediğinizde bildirim ayarlarını açık tutmayı 
unutmayın. Öğrencileriniz Blackboard üzerinde sizin oluşturduğunuz ödev vb. ile ilgili bir teslimde 
bulunduklarında size bildirim gelecektir.  
 
Öğrencilerinize ders programınız ve saatleri hakkında Blackboard üzerinden duyuru yapmanız 
faydalı olacaktır. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. 
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Interact/Announcements 
 
Ayrıca “senkron” yürütülecek dersler için aşağıdaki kılavuzları da kendi Blackboard sayfalarınızda 
paylaşmanız tüm öğrencilerimize ulaşmamız adına faydalı olacaktır. 
 
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7726_1535979217.pdf (Türkçe) 
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7726_1535979218.pdf (İngilizce) 
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