
Sevgili Meslektaşlarım, 
 

Üniversite yönetimimizin tamamıyla çevrimiçi eğitime geçmeye karar vermesi halinde 
derslerimizi çevrimiçi bir şekilde yürütmek için gerekli sistemlere sahibiz.  
 

Öğretme ve Öğrenme Merkezi olarak Blackboard Collaborate Ultra aracını kullanırken kendinizi 
daha rahat hissetmenizi sağlayabilmeniz ve öğrencilerinizle eş zamanlı interaktif oturumlar 
yürütebilmeniz için sizlere çevrimiçi oturumlar sunacağız. 
 

Bu çevrimiçi oturumlar Blackboard Collaborate Ultra üzerinden yürütülecektir. 
 

Öncelikle lütfen aşağıdaki yönergeleri okuyunuz. Ardından tarihi seçip planlanan saatten 
yaklaşık 10 dakika önce ilgili oturumun bağlantısına tıklayınız. 
 

19 Mart Perşembe 
 

11:00-12:00 https://eu.bbcollab.com/guest/1b35496ad66b4ce0a83a3ea5ee1a0ebd 

13:00-14:00 https://eu.bbcollab.com/guest/89765cd561ed4cf089dda12d44b8514c 

15:00-16:00 https://eu.bbcollab.com/guest/218269fb65c64cd1a8ce7c24e5ba1128 

 

20 Mart Cuma  
   

11:00-12:00 
https://eu.bbcollab.com/guest/fb0a7aab30d04d17bb1d31dcd552fb0b 

13:00-14:00 English 
https://eu.bbcollab.com/guest/57521b7015354b1db3985638eb398fd0 

15:00-16:00 
https://eu.bbcollab.com/guest/fff818ac151c4e80b2c25160b8f80085 

 
1. Google Chrome tarayıcısını kullanınız. 
2. Yukarıda verilen bağlantıya tıklayınız. 
3. Ekranda görünecek şekilde adınızı girmeniz istenecektir. Adınızı ve soyadınızı yazınız. 
4. “Oturuma katıl” butonuna tıklayınız. 
5. Oturuma ilk defa giriş yaptığınızda mikrofon testi yapmanız istenecektir. “Evet” kutusuna 

tıklayınız. 
6. Ardından mikrofonunuza ve web kameranıza erişime izin vermeniz istenebilir. “İzin ver” 

kutusuna tıklayınız. 
7. Daha sonra bir ses ve web kamerası testine geçeceksiniz. Uygun mikrofon ve kamerayı seçip 

devam etmek için “Evet-çalışıyor” kutusuna tıklayınız.  
 
Arayüz hakkında önceden bilgi edinmek için bu tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz.  
Kullanım kılavuzu için lütfen buraya tıklayınız. Ya da bu duyurunun eklerini inceleyiniz.  
 

Herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız TLC@ieu.edu.tr adresine bir e-posta gönderiniz. 
Anında yanıt alamazsanız biraz sabırlı olmanızı rica ederiz. Size en kısa zamanda yardımcı 
olmaya çalışacağız. Bu oturumları sunmaya devam edeceğimizden, daha sonra başka bir oturuma 
katılabileceksiniz. 
 

Öğretme ve Öğrenme Merkezi olarak çevrimiçi eğitim faaliyetlerinde öğretim elemanlarına 
elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Öğrenme ve Öğretme Merkezi’nin web sitesi ve 
Blackboard üzerinde Organizations menüsünden ulaşabileceğiniz “TLC Organization for Faculty” 
sayfası sizlere yardımcı olacak birçok kaynak içermektedir.  
 

İyi dileklerimizle, 
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Dear Colleagues, 
 
In case our university administration decides to go fully online, we have the necessary tools to 
conduct our classes online. 
 
As the TLC, we will start offering online sessions to help you feel comfortable using Blackboard 
Collaborate Ultra and conduct synchronous interactive sessions with your students.  
 
These online sessions will be held through Blackboard Collaborate Ultra. 
 
Please first read the instructions below. Then, select the date and click on the corresponding 
session link about 10 minutes prior to the scheduled time.  

 
Thursday, March 19    
 
11:00-12:00 https://eu.bbcollab.com/guest/1b35496ad66b4ce0a83a3ea5ee1a0ebd 

13:00-14:00 https://eu.bbcollab.com/guest/89765cd561ed4cf089dda12d44b8514c 

15:00-16:00 https://eu.bbcollab.com/guest/218269fb65c64cd1a8ce7c24e5ba1128 

 
Friday, March 20   
  
11:00-12:00 

https://eu.bbcollab.com/guest/fb0a7aab30d04d17bb1d31dcd552fb0b 

13:00-14:00 English 
https://eu.bbcollab.com/guest/57521b7015354b1db3985638eb398fd0 

15:00-16:00 
https://eu.bbcollab.com/guest/fff818ac151c4e80b2c25160b8f80085 

 

1. Use Google Chrome browser. 
2. Click on the link provided above. 
3. You will be prompted to enter your Display Name. Enter your name and surname. 
4. Click “Join Session”. 
5. When you first enter the room, you will be prompted to run a microphone test. Click “Yes”. 
6. You may then be prompted to allow access to your microphone and webcam. Click “Allow”. 
7. You then progress into an audio and webcam test. Choose the appropriate microphone and 

camera, then click “Yes - It's working” to proceed. 
 
You can also watch this introductory video to become familiar with the interface in advance.  
For the user manual, please click here. Or please see attachment. 
 
If you encounter any technical problems, send an email to TLC@ieu.edu.tr. Please be patient if 
you do not get an immediate response. We will provide you with help at the earliest 
convenience, and as we will continue offering these sessions, you will be able to attend another 
session soon. 
 
As the TLC, we are committed to providing the support to help instructors in their efforts of 
teaching online. The TLC website and the TLC Organization for Faculty on Blackboard has 
many resources to assist. 

 
Best wishes,  
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