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Blackboard Collaborate Ultra Nedir? 

 

Collaborate Ultra, uzaktan öğrenimi kolaylaştıran, yüksek kaliteli, tarayıcı tabanlı bir web konferans sistemi 

ve sanal sınıf aracıdır. Ses, görüntü ve metin yoluyla öğrenciler ve öğretim elemanlarının etkileşimli bir 

ortamda buluşabilmelerini sağlamaktadır. 

 

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

Collaborate üzerinden yürütülen ders ve oturumlarda kullanılacak araçları tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. 

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

gerekmektedir. 

 

Blackboard Collaborate Ultra kullanmak için gerekenler nelerdir? 

o İnternet erişimi (Broadband internet bağlantısı önerilir). 

o Mikrofon ve hoparlörlü ses kartı (mikrofon ve kulaklıklı bir set önerilir). 

o Web kamerası (isteğe bağlı). 

 

Collaborate Ultra, Chrome tarayıcıda en verimli şekilde çalışmaktadır. Firefox ve Safari  tarayıcılarıyla da 

uyumludur. 

 

DERS OTURUMUNA KATILMA 

Blackboard'a giriş yaptıktan sonra Collaborate oturumunuzun yapılacağı dersi seçiniz. 

Dersinizin menüsündeki Collaborate bağlantısına tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonra, Blackboard Collaborate Ultra sayfası açılacak ve eğitmeninizin oluşturduğu oturumun 

bağlantısını göreceksiniz. Aşağıdaki görselde gösterildiği üzere oturumun bağlantısını tıkladığınızda, oturum 

açılacak ve yüklenmeye başlayacaktır. 
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Tarayıcınızın web kamerası ve mikrofonu kullanması için izin vermenizi isteyen bir uyarı mesajı gelecektir. 

Collaborate sisteminden gelen bu uyarıda Allow (İzin Ver) veya Yes (Evet) seçeneklerini tıkladığınızdan emin 

olunuz. 

Daha sonra, mikrofonunuzun ve web kameranızın çalıştığına dair bir Audio Test  ve Video Test 

tamamlayacaksınız. Her bir test için, donanımınız çalışıyorsa, “Yes–it’s working” (Evet-çalışıyor) seçeneğini 

tıklayınız. 

Ardından, Collaborate oturumunuza katılmış olacaksınız. 

 

ANA EKRAN 

 

 

 

Yukarıdaki görselde yer alan her bir özelliğin tanımını aşağıda yer alan açıklamalarda (1-7) göreceksiniz. 

 

1. Session Menu (Oturum Menüsü): Aşağıda yer alan özelliklere erişmek için bu ikona 

tıklayınız: 

 

 

a. Oturumu Menüsünü Gizle: Bu simge oturumun menü panelinden 

çıkmanızı sağlar. 

b. Oturum Adı: Bulunmakta olduğunuz ders oturumunun adıdır. 

c. Telefonunuzu sesli katılım için kullanma: Telefonunuzla sesli 

aranabilecek bir telefon numarası oluşturabilirsiniz. 

d. Sorununuzu Bildirin: Ses, video veya başka bir teknik problem 

yaşıyorsanız buradan iletebilirsiniz. 

e. Blackboard Collaborate Yardım: Blackboard Collaborate yardım 

web sitesine buradan erişebilirsiniz. 

f. Collaborate Hakkında Daha Fazla Bilgi: Yeni Collaborate arayüzü 

hakkında buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

g. Oturumdan Çık: Bu alana tıklayarak oturumdan çıkış yapabilirsiniz. 

Oturumdan ayrıldığınız bir bildirim yoluyla tüm katılımcılara 

iletilecektir. 
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2. My Settings (Ayarlarım):  Ayarlarım pencerenize erişmek ve fotoğrafınızı eklemek için bu 

simgeye tıklayınız (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Katılımcılara katılım durumunuzu belirtmek ve geribildirim 

göndermek için ‘’Present’’ yazan alana tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)  Ses ve video ayarlarınızı kontrol etmek için “Set up your camera 

and microphone” (Kameranızı ve mikrofonunuzu kurun) seçeneğine 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

3. Share Audio (Ses Paylaşımı): Bu simgeyi tıklayarak, 

mikrofonunuzu açıp kapatabileceksiniz 

4. Share Video (Video Paylaşımı): Bu simgeyi tıklayarak, 

videonuzu açıp kapatabileceksiniz. 

5. Raise Hand (El Kaldırma): El ikonunu tıklayarak, el 

kaldırırabilirsiniz. Tıpkı yüz yüze katıldığınız derslerde 

olduğu gibi, ikon sayesinde elinizi kaldırarak bir sorunuz 

olduğunu belirtebilir veya soruları cevaplayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

3 4 5 
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6. Collaborate Paneli: Bu simgeyi tıkladığınızda, sohbet penceresi, katılımcı listesi, içerik paylaşımı ve 

ayarlarım gibi menülere erişebileceğiniz Collaborate paneli açılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborate panelini açtıktan sonra 

sohbet penceresini açmak için sohbet  

ikonuna tıklayınız. 

"Everyone" seçeneğine tıklandığında, 

tüm katılımcılarla sohbet ve yalnızca 

moderatör ile sohbet edilmesine izin 

verilmiş olur. 

Mesajınızı “Say something” yazan 

kutucuğa giriniz ve mesajı göndermek 

için klavyenizdeki Enter tuşunu 

kullanınız. 

Bir ifade göndermek için ise gülen yüz 

ikonunu tıklayınız. 
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Katılımcı listesini 

görmek için bu 

ikona tıklayınız. 

 

Moderatör (eğitmen) 
oturumunuz sırasında  
içerik paylaşacaktır, 
ancak eğitmenler 
öğrencilere “sunucu” 
yetkisi verme imkanına 
sahiptirler, böylece 
öğrenciler de içerik 
yükleme, paylaşma ve 
düzenleme imkanına 
sahip olabilirler.  
 

 

 

Ayarları görmek için 
bu simgeye 
tıklayınız. 
 
Daha fazla bilgi için  
ise, lütfen 3. sayfaya 
dönünüz. 
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7. İçerik Ekranı: Eğitmeninizle yapacağınız bir Collaborate oturum ekranının nasıl göründüğünü aşağıda 

görmektesiniz. Video, beyaz tahta (whiteboard) ve paylaşılan dosyalar bu ekranda gösterilecektir. 

 
 

Eğer eğitmeniniz izin verirse, ekranın sol üst köşesinde bulunan Beyaz Tahta Araçlarını (Whiteboard Tools) 

kullanabileceksiniz (a). 

Görünüm Kontrol araçları (View Control Tools) 

çizim alanını büyütüp küçültmenize izin verir (b). 

POLLING (ANKET) 

Moderatörleriniz (eğitmenleriniz) çeşitli nedenlerden dolayı anket kullanabilir. Örneğin, katılımcıların derse 

katılımını ve geribildirim vermelerini sağlamak amacıyla veya bir tartışma konusu sunmak veya dersin ne 

kadar iyi anlaşıldığını ölçmek için anket kullanabilirler. 

Moderatör anketi başlattıktan 

sonra, sizden bir seçim 

yapmanız beklenecektir. 

Seçenek ekranı gizlenebilir, 

ancak ana ekranda var olan 

hiçbir seçenek tamamen 

kaybolmayacaktır. Seçenekleri 

tekrar görmek ve seçiminizi 

yapmak için anket ikonuna 

tıklayınız. 

Siz sadece kendi yaptığınız 

seçimi göreceksiniz. Moderatör 

tüm katılımcıların yaptıkları 

seçimleri görebilir. Ayrıca anketi cevaplamayan katılımcıları da görebilir. 

Moderatör genel yanıtları size gösterebilir, ancak başkalarının hangi cevabı verdiğini asla göremezsiniz. 

Bilgilendirme videosu için lütfen buraya tıklayınız. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGyUMNEcrNg
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COLLABORATE DERS KAYITLARINI İZLEME 

 

Collaborate ders kayıtlarını izlemek için, Blackboard Learn 

üzerinde Collaborate linkinin yer aldığı menüye gidiniz ve  üst 

köşedeki menü simgesini tıklayınız. 

Sol taraftaki menüden “Recordings” (Kayıtlar) kısmını tıklayınız. 

 

 

 

 

 

İzlemek 

istediğiniz 

oturumun 

bağlantısı 

üzerine 

tıklayınız. 

 

 

 

 

Not: Kaydedilen oturumlar hemen Blackboard sistemine gönderilmez. Bu videoların sistemde görülmesi 30 

dakika kadar sürebilir. 

Bilgilendirme videosu için lütfen buraya tıklayınız. 

 

MOBİL ARAÇLARLA COLLABORATE SİSTEMİNE GİRİŞ 

Mobil cihazınızda da Collaborate Ultra uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için mobil cihazınıza, özellikle 

öğrencilerin ders içeriklerini görüntüleyebilmesi ve derslere katılabilmeleri için tasarlanmış olan Blackboard 

app uygulamasını indirmiş olmanız gerekmektedir. Blackboard app, Collaborate Ultra yazılımını da içerir ve 

iOS, Android ve Windows yüklü mobil cihazlarda kullanılabilir. 

Blackboard app, iOS 9.0+ veya Android 4.2+ veya Windows 10+ ile çalışan mobil cihazlarda kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: 

https://help.blackboard.com/tr-tr/Blackboard_App/Student 

https://www.youtube.com/watch?v=iYO9y4j3njQ 

https://help.blackboard.com/tr-tr/Blackboard_App/Student/Collaborate  

 

 

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Participant/Recordings
https://help.blackboard.com/tr-tr/Blackboard_App/Student
https://www.youtube.com/watch?v=iYO9y4j3njQ
https://help.blackboard.com/tr-tr/Blackboard_App/Student/Collaborate
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Hatırlatmalar 

 

• Collaborate oturumunuza erken katılınız (başlangıç saatinden 5-10 dakika önce). Bir profil resmi 

ekleyiniz, ses ve videonuzu ayarlarınızı yapınız, mikrofon ve hoparlörlerinizi test ediniz. Collaborate 

araçlarını kullanarak pratik yapınız. 

• Anketlere yanıt vererek ve moderatöre geribildirimde bulunarak oturumlara aktif katılım gösteriniz. 

• Bir sorunuz ya da yorumunuz olduğu zaman ilgili ikona tıklayarak elinizi kaldırınız ve söz isteyiniz. 

• Oturum esnasında diğer katılımcılara ve eğitimcilere kısa mesaj göndermek için sohbet penceresini 

kullanınız. 

• Oturumdayken konuşmayacağınız zamanlarda mikrofonunuzu kapatınız. Hiçbir şey arka planda var 

olan gürültüyeden daha fazla rahatsız edici olamaz. Örneğin, klavye tuş sesleri, veya arka planda 

yaptığınız özel bir konuşmanın ses olarak oturuma yansıması gibi. Bu gibi durumlarda mikrofonu 

kapatmamanız oturuma dikkatinizi vermediğiniz etkisi yaratacaktır. 

• Oturum esnasında herhangi bir nedenden oturumdan kısa süreli ayrılmanız gerekirse bunu bildirmek 

için “Away” durumunu kullanınız. 

• Oturum esnasında bilgisayarınızda çalışan diğer uygulamaların oturumunuzun bağlantısını 

yavaşlatabileceğini unutmayınız. 


