
 

Blackboard Annotate ile Geribildirim Verme 
 

Blackboard Annotate, öğretim elemanları tarafından öğrenciler için özelleştirilebilir geri bildirim sağlamak 

amacıyla oluşturulmuş bir araçtır. Yenilenen özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest 

çizim araçları, çeşitli renk seçimleri ve çok daha fazlası bulunmaktadır. 
 

BB Annotate aracının sağladığı yenilikler nelerdir? 
 

Öğrenci ödevlerinde desteklenen dosya türleri açılır. Tarayıcıda aşağıdaki belge türlerini görüntüleyebilir 

ve açıklama ekleyebilirsiniz: 
 

    Microsoft® Word (DOC, DOCX) 

    Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX) 

    Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX) 

    OpenOffice® Documents (ODS, ODT, ODP) 

    Digital Images (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP) 

    Medical Images (DICOM, DICM, DCM) 

    PDF 

    PSD 

    RTF 

    TXT 

    WPD 

 

Desteklenen Tarayıcı Türleri 
 

Bb Annotate özelliği, Firefox, Chrome ve Safari'nin güncel sürümlerinde desteklenir. 

Annotate menüsü duyarlı bir tasarım olduğu için ekran boyutuna bağlı olarak farklı görünecektir. Orta ve 

küçük ekranlarda, belge görünümü ayarları (Document View Setings) görüntülenmekte olan sayfa 

numarasını gösterecek şekilde değişir. Ek açıklama araçları ise Ek Açıklama Araçlarını Görüntüle (View 

Annotation Tools) simgesinin altında görünür. Küçük ekranlarda İçerik Kütüphanesi (Content Library) 

gizlenir. 

 

 

Bb Annotate Menüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belge Görünümü Ayarları (Document View Settings) 
 

Kenar Çubuğu (Sidebar): Gönderinin küçük resmi, ana hatları, ek açıklamaları veya yer işareti 

görüntülenebilir. 

Sayfaya Git (Jump to Page): Gönderideki farklı sayfalara atlamak için okları kullanın. 

Yatay Kaydırma (Pan): Gönderiyi sayfa üzerinde hareket ettirin. 

Yakınlaştır ve Sığdır (Zoom and Fit): Gönderi sayfasını yakınlaştırır, uzaklaştırır, görünümü sayfaya 

sığacak şekilde ayarlar, genişliğe sığdırır veya bunlardan en uygun olanı seçer. 
 

Annotations (Gönderi üzerinde notlar yazma) 
 

Çizme, Boyama ve Silme (Drawing, Brush and Eraser): Çizim ve fırça araçları, çeşitli renkler, kalınlık ve 

opaklık kullanarak belge üzerinde serbestçe çizim yapmanızı sağlar. Çizimlerinizin bazı parçalarını silme 

veya çöp kutusu simgesini kullanarak tamamen silme seçeneğiniz olacaktır. 

Görüntü veya Damga Ekleme (Image or Stamp): Gönderiye bir görüntü veya damga eklenebilir. 

Özellik içerisinde önceden yüklenmiş bir dizi damga bulunmaktadır ancak kendi özelleştirilmiş damganızı 

da oluşturabilirsiniz. 

Yorum Ekleme (Comment): Yorumlar, geri bildirim sağlamak için gönderi üzerine eklenebilir ve 

gönderinin sağ tarafında görüntülenir. İlgili derste bulunan diğer öğretim elemanları da başka yorumlar 

ve sizin yorumunuza yanıt ekleyebilir. 

Metin Ekleme (Text): Gönderi belgesi üzerine doğrudan metin ekleyebilirsiniz. Yazı tipi, boyut, hizalama 

ve renk değişikliklerini de içeren seçeneklerin yansıra metnin görünümünü taşımak, düzenlemek ve 

değiştirmek için ek seçenekler bulunmaktadır. 

Şekiller (Shapes): Şekil eklemek için çizgi (line), ok (arrow), dikdörtgen (rectangle), elips (ellipse), çokgen 

(polygon) ve çoklu çizgi (polyline) gibi 6 seçenek bulunmaktadır. Her seçeneğin rengi, genişliği, opaklığı 

ve daha fazlasını değiştirmek için kendi özelleştirme ayarları bulunmaktadır. 

Yorum (Comment): Yorumlarınızla öğrencilerinize geribildirim oluşturabilirsiniz. Yorumlarınız, 

gönderinin yanında yer alan panelde görünür. 

Yazdır veya İndir (Print or Download): Gönderiyi, üzerinde ek açıklamalarınızın bulunduğu şekilde 

yazdırabilir veya indirebilirsiniz. 
 

Ek Açıklama Kitaplığı (Annotation Library): Yeniden kullanılabileceğiniz yorumlardan oluşan bir yorum 

bankası oluşturabilirsiniz. Bu alana yorum ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve arayabilirsiniz. Ayrıca 

menüden, gönderi sayasına doğrudan yorum ekleyebilirsiniz. 
 

Vurgu (Highlighting) 
 

Bir gönderide vurgulamak istediğiniz 

noktanın, üstünü çizmeniz, altını 

çizmeniz veya yorum yapmanıza 

olanak tanıyan ek bir menü 

bulunmaktadır. 

 

Öğrenciler ek açıklama eklenmiş bu 

dosyalara erişebilir ancak gönderilerine 

herhangi bir açıklama ekleyemezler. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WFaEf_7-KaM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=WFaEf_7-KaM&feature=youtu.be


 

Öğrenciler için: 
 

Blackboard Annotate ile Öğretim Elemanlarının Verdiği Geri Bildirimleri İnceleme 

 

Blackboard Annotate, öğretim elemanları tarafından öğrenciler için özelleştirilebilir geri bildirim 

sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir araçtır. Yenilenen özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, 

serbest çizim araçları, çeşitli renk seçimleri ve çok daha fazlası bulunmaktadır. 
 

Notlarınızı ve öğretim elemanlarının geri bildirimlerini incelemek için, ödevinizi gönderdiğiniz sekmedeki 

(Assessments, Assignments, Content vb.) ödev isminin üzerine veya “My Grades” sekmesinden ilgili 

ödevin ismine tıklayın. Bu sekmelere tıkladıktan Gönderim Geçmişini Gözden Geçir (Review Submission 

History) sayfası açılır. Blackboard Annotate özelliği Firefox, Chrome, Edge ve Safari tarayıcılarının son 

sürümlerinde desteklenmektedir. Dosyanız tarayıcıda otomatik olarak açılmazsa tarayıcılarınızın son 

sürümde olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

Öğretim elemanı aşağıdaki dosya türlerine açıklama ekleyebilir. 

 Microsoft® Word (DOC, DOCX) 

 Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX) 

 Microsoft® Excel®(XLS, XLSM, XLSX) 

 OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP) 

 Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP) 

 Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM) 

 PDF 

 PSD 

 RTF 

 TXT 

 WPD  
 

Ödeviniz için bir dosya gönderdiğinizde, gönderiminizi yeni Blackboard Annotate ekranında göreceksiniz. 

Yeni menü size bir kenar çubuğu, özet görünümü, sayfa ve görünüm ayarları, arama özellikleri sağlar ve 

çalışmanızı yazdırma ve indirme olanağı tanır. 

 

 
 

A. Kenar çubuğu: Gönderinin küçük resmi, ana hatları, ek açıklamaları veya yer işareti görüntülenebilir. 

B. Sayfalar: Gönderinizdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın. 

C. Kaydırma: Gönderiyi sayfa üzerinde hareket ettirin. 

D. Yakınlaştırma/Uzaklaştırma ve Sığdırma: Gönderi sayfasını yakınlaştırır, uzaklaştırır, görünümü 

sayfaya sığacak şekilde ayarlar, genişliğe sığdırır veya bunlardan en uygun olanı seçer. 

E. Yazdır veya İndir: Gönderiyi, üzerinde ek açıklamaların bulunduğu şekliyle yazdırabilir veya 

indirebilirsiniz. 

F. Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın. 

 

https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Student/Assignments/Assignment_Grades  
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https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Student/Assignments/Assignment_Grades

