
 

 
 
Tartışma forumları, resmi olmayan yazışmalar, akran öğrenimi ve öğrenci liderliğindeki tartışmalar için 
kullanılabilen tartışma alanlarıdır. Bazı eğiticiler, tartışma forumlarını öğrenci katılımı için alternatif bir 
uygulama ve düşünce süreçlerinde bir kavrama aracı olarak faydalı bulmaktadırlar. Tartışma forumları, 
sınıfın fiziki sınırlarının ötesinde bir iletişimin oluşturulmasını sağlar. 
Bu kılavuz, forumlar ve gönderi dizileri oluşturmaya yönelik talimatların yanı sıra bunları etkili bir 
şekilde kullanmak için sizlere öneriler de sunmaktadır. 
 
Discussion Forum and Threads (Tartışma Forumu ve Gönderi Dizileri) 
Blackboard Learn üzerindeki tartışma panoları forum ve gönderiler (threads) olarak iki öğeden oluşur. 
Forumlar, bir temayla ilgili bir veya daha fazla gönderiyi içeren alanlardır. Gönderiler genellikle belirli 
bir konuyu tartışmak, sorulan soruyu cevaplamak veya bir konuyla ilgili belirli deneyimleri paylaşmak 
amacıyla kullanılır. Forumları yalnızca öğretim elemanları yaratabildiği için, öğrencilerinizin tartışma 
panosunu kullanmaya başlamadan önce forumları oluşturmaları gerekecektir. Forum ayarlarında 
gerekli izinleri vermeniz halinde öğrenciler gönderi oluşturabilir. 
 
Tartışma Forumu Oluşturma 
Ders menünüzdeki “Discussions” seçeneğine tıklayın. Mevcut değilse, "+" işaretine tıklayın, "Tool 
Link" seçeneğine tıklayın ve “Type” menüsünden “Discussion Board” aracını seçin. 
 
Create Forum seçeneğine tıklayın. 
 

 
 
Forum ayarlarını yapın. 
 
Forum Information: Forumun adını yazın. İsteğe bağlı olarak, forumun ne zaman kullanılacağına 
yönelik bir açıklama veya bir yönerge ekleyin. 
Forum Availability: Forum için geçerli olacak kullanılabilirlik tarihlerini seçin. İsteğe bağlı olarak,  
forumun kullanılabilir olmasını istediğiniz tarihleri ve saatleri seçin. 
Forum Settings: Aşağıdaki ayarları tercihinize göre ayarlayın. Daha sonra seçimlerinizi değiştirmeye 
karar verirseniz “Modify” butonuna tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Tartışma Forumları (Discussion Forum) ve Gönderi Dizileri (Threads) 

Oluşturma  



 

 
 
Viewing Threads/Replies (Gönderileri/Cevapları Görüntüleme): Bu ayarda “Standart View (Standart 
Görünüm)” seçeneğini işaretlemek, öğrencilerin gönderi oluşturmadan forumdaki diğer gönderileri 
görmelerine olanak tanır. Ayrıca bu ayarı işaretlemek size daha fazla forum seçeneğini özelleştirmek 
için izin de verecektir. Eğer “Participants must create a thread in order to view other threads in this 
forum” ayarını seçerseniz, öğrencilerin diğer gönderileri görüntülemeleri için forumda yeni bir gönderi 
oluşturması gerekir. Kendi gönderilerini düzenleyemez veya silemezler ve anonim olarak 
gönderemezler.   
Grade (Notlandırma): Öğrencileri bir tartışmaya yaptıkları katkıya göre notlandırmaya karar verirseniz, 
“Grade Discussion Forum” seçeneğine tıklayın ve bu ödev için alabilecekleri maksimum puanı girin. 
Grade Center alanında otomatik olarak forumun adı ile bir sütun oluşur. Öğrencilerin gönderilerini 
kolayca görmenizi sağlayan bir simge “Grade” sütununun altında da görünecektir.   
Alignments: Tartışma forumları,  Blackboard sisteminde oluşturulan hedeflerle eşleştirilebilir. Forum 
Alignments ve Thread Alignments seçenekleri, forum oluşturulduğunda seçilen notlandırma 
seçeneğine bağlı olarak görüntülenir. Grade (Notlandırma) seçeneği için “No Grading in Forum” 
seçiliyse,  forumları veya gönderileri eşleştirmeyi seçebilirsiniz. Grade(Notlandırma) seçeneği için 
Grade Forum seçilirse, eşleştirme (Alignments) seçeneği otomatik olarak “Forum Alignments” olarak 
ayarlanır ve değiştirilemez.     
Eşleşme seçenekleri gri renkte görünecektir. Grade (Notlandırma) seçeneği için “Grade Threads” ayarı 
seçiliyse, otomatik olarak “Thread Alignments” ayarlanır ve değiştirilemez. 
Subscribe: Bu çoktan seçmeli ayar, öğrencilerin bir foruma veya gönderi dizisine abone olmalarına izin 
vermenizi mümkün kılar, böylece yeni bir gönderi eklendiğinde onlara bir bildirim gönderilir. 



 

Bildirimler, yeni gönderinin tam metnini veya yalnızca bir bağlantısını içeren e-posta iletileri biçiminde 
gönderilir. “Allow members to subscribe to forum” seçeneğini işaretlemenizi öneririz. 
Allow anonymous posts: Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerinizin gönderilerini anonim olarak 
yayınlayabilmelerine izin verir. Gönderiler sadece diğer öğrenciler için anonimdir, ancak öğretim 
elemanları görebilir.   
Allow author to Delete own posts: Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerin gönderilerini silmelerine izin 
verir. Buna izin vermeyi seçerseniz, öğrencilerin diğer öğrencilerin daha önce yanıtladığı bir gönderiyi 
silmesini önlemek için “Only posts with no replies” seçeneğini seçmenizi öneririz.  
Allow Author to Edit Own Published Post. Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerinizin kendi mesajlarını 
düzenlemelerine izin verir.   
Allow members to create new threads. Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerin forumda yeni tartışma 
konuları oluşturmasına izin verir. Bu seçenek işaretlenmezse, öğrenciler yalnızca oluşturduğunuz 
gönderilere cevap yazabileceklerdir.   
Allow file attachments: Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerin gönderilerine ek dosya yüklemelerine izin 
verir. Lütfen, öğrencilerinize ekledikleri dosyaların boyutunu sıkıştırmalarını veya azaltmaları 
gerektiğini hatırlatın.   
Allow users to reply with quote: Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerin yanıtladıkları gönderilere alıntı 
eklemelerine izin verir.   
Force moderation of posts: Bu ayarı işaretlemek, öğretim elemanının sınıfa açmadan önce tüm 
gönderileri gözden geçirmesine imkan verir.  Bu ayar etkinleştirilirse, öğretim elemanı veya moderatör 
rolüne sahip öğrenciler veya personel, onay bekleyen gönderileri görüntülemek için Moderate Forum 
seçeneğine tıklayabilir. İncelemeden sonra, öğretim elemanları bir gönderiyi  yayınlayabilir veya yazan 
kişiye geri gönderebilir. 
Allow post tagging: Bu ayarı işaretlemek, gönderilerin toplu olarak görüntülendiğinde anahtar 
kelimelerle "etiketlenmelerine" olanak tanır.  
Allow members to rate posts: Bu ayarı işaretlemek, öğrencilerin 5 yıldızlı bir sistem kullanarak 
gönderileri derecelendirmelerine izin verir. 
Save the forum: “Submit” seçeneğine tıklayın.  
 

 
Bir gönderi eklemek istediğiniz forumun adına tıklayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Create Thread” seçeneğine tıklayın. 

 

Tartışma Dizisi (Thread) oluşturma 



 

Öneriler 

Gönderinin konusunu ve içeriğini yazın. Bir dosya eki yüklemek istiyorsanız “Attach a file” seçeneğine 
tıklayın. 
Submit the post: “Submit” seçeneğine tıklayın. 
 

 
Açıklayıcı başlıklar içeren forumlar oluşturun: Derste işlenen konu temaları veya dönemin belirli 
haftaları için forumlar oluşturun. Ders içeriğiyle ilgili sorunların belirlenebilmesi için "Öğrenci Salonu" 
veya "Sorular ve Cevaplar" gibi ders içeriğiyle ilgisi olmayan forumlar oluşturmayı da deneyebilirsiniz. 
Bir forumda ilk gönderiyi oluşturun ve yönergeleri ekleyin: Bir forumun ilk gönderisinde yönergelerin 
eklenmesi, talimatları belirgin bir şekilde görüntülemek ve öğrencilerin kendi gönderilerini yazmak için 
“Reply” tuşuna tıklamalarına izin vermek gibi ayarları yapmayı unutmayın. 
Tartışmanın amacı ve beklenen sonuçları hakkında net olun: Tartışmaların ders içeriğiyle nasıl 
bağlantılı olduğunu ve öğrencilerin katkılarının nasıl değerlendirileceğini açıkça ifade edin. 
Değerlendirme listeleri (rubric) kullanabilir veya örnek gönderi örnekleri gösterebilirsiniz. 
Öğrenci gönderilerinin içeriği ve yaklaşık uzunluğuyla ilgili yönergeler verin: Öğrencilere, bir fikri 
ifade etmenin, kabul etmenin veya katılmamanın dışında daha kapsamlı yazılar yazmalarına rehberlik 
edin. Onlara kullanılacak uygun tonu ve dili, dilbilgisinin ne kadar önemli olduğunu ve gönderilerin 
yaklaşık uzunluğunu iletin. Onları alıntı yapmaya ve referans göstermeye teşvik edin. Öğrencilerinizi 
internet görgü kuralları hakkında bilgilendirin. 
Tartışmalarda kullanılacak zaman dilimini belirtin: Öğrencilerin forumda ne kadar zaman 
harcayacaklarını, yeni gönderileri ne sıklıkla kontrol edeceklerini ve öğrencilerin diğer tartışma 
konusuna ne zaman geçmeleri gerektiğini konusunda onları bilgilendirin. Bir bilgilendirme yazısı yazın 
veya tartışma forumunun zaman ayarlarını kullanın. 
Katılımı teşvik eden tartışma aktiviteleri tasarlayın: Etkileşim yaratma açısından öğrencilerden bir 
şeyi tanımlamalarını, açıklamalarını veya özetlemelerini istemek öğrencilerden bir örnek vermelerini, 
tasarlamalarını, eleştirmelerini veya değerlendirmelerini istemekten daha az etkilidir. Belirtilen ilk 
etkinlikler öğrencilerin doğru cevapları üretmesine yöneliktir ancak düşünmeyi ve farklı bakış açılarının 
alışverişini teşvik edilme olasılığı daha düşüktür. 
Öğrencileri açıkça teşvik edin ve özel olarak uyarıda bulunun: Sınıfta örnek gönderileri tartışın veya 
gönderileri derecelendirin. Öğrencilerle özel olarak konuşun, sessiz, utangaç veya tartışma 
forumlarında uygunsuz davranışlarda bulunan öğrencilere bireysel e-posta gönderin. 


