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İçindekiler



Dersler, OASIS üzerinde tanımlandıktan ve öğretim elemanı ataması
yapıldıktan sonra Blackboard Learn sistemine aktarılmaktadır. Bu
aşamadan sonra öğretim elemanları Blackboard üzerindeki
derslerinde içerik yükleme çalışmalarına başlayabilirler.

Gün içerisinde yapılacak olan ders açılması, öğretim eleman
ataması/değişimi, şube artırımı/azaltılması gibi değişiklikler, bir
sonraki gün Blackboard Learn sistemine yansıtılmış olacaktır.

BLACKBOARD ÜZERİNDE DERSLERİN TANIMLANMA SÜRECİBLACKBOARD ÜZERİNDE DERSLERİN TANIMLANMA SÜRECİ



Ders listenizi sıraya koymak ve
favori olarak düzenlemek için: 

DERS LİSTENİZİ DÜZENLEME VE KİŞİSELLEŞTİRME (1)DERS LİSTENİZİ DÜZENLEME VE KİŞİSELLEŞTİRME (1)

Blackboard sisteminin arayüz
kullanımı ile ilgili daha fazla
bilgi için buraya tıklayınız.

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1588279127.pdf


DERS LİSTENİZİ DÜZENLEME VE KİŞİSELLEŞTİRME (2)DERS LİSTENİZİ DÜZENLEME VE KİŞİSELLEŞTİRME (2)

Geçmiş dönemlere ait derslerinizin henüz silinmediğini
lütfen unutmayın. Bu derslere sadece öğretim
elemanları tarafından erişilebilir. Bu nedenle, bir önceki
dönemde verdiğiniz dersleri gizlemek isteyebilirsiniz.

Dersleri listenizde gizlemek için: Dersinizin isminin
yanında yer alan üç nokta simgesine tıklayın ve
ardından "Hide Course" seçeneğine tıklayın.

Bir dersi görünür kılmak için: "Filter" kısmından
"Hidden From Me" seçeneğini tıklayarak gizlediğiniz
dersleri tekrar görünür hale getirebilirsiniz. Dersinizin
tekrar listede olmasını isterseniz dersinizin yanında yer
alan üç nokta simgesini tıklayarak "Show Course"
seçeneğini tıklayınız.



Geçmiş Derslerinize Ait İçeriği KullanmaGeçmiş Derslerinize Ait İçeriği Kullanma

Öğretim materyallerinizi klasörler (content folders) halinde
ayırınız ve bölümlere, haftalara, kavramlara vb. göre
düzenleyiniz ve dersinizin "Content" alanına ekleyiniz. 
Ders izlencenizi (syllabus) detaylı bir şekilde hazırlayıp, ders
sayfanızda paylaşınız.

DERS İÇERİĞİ OLUŞTURMADERS İÇERİĞİ OLUŞTURMA

Yeni Bir Dersin TasarımıYeni Bir Dersin Tasarımı   

Blackboard sayfasında sol panelde yer alan "Courses"
sekmesine gidin ve dersinizin bağlantısına tıklayarak
dersinizin ana sayfasına ulaşın.

Derse hoşgeldiniz duyurusu (announcement aracı ile) gönderiniz.
Duyuru içinde kısaca dersin amaçlarından bahsedebilirsiniz.

Exporting / Importing
Blackboard course files

(video)

Exporting / Importing
Blackboard course files

(pdf)

Ders İçeriğinizi
Dışa-İçe Aktarma 

(Export-Import)

Ders Kopyalama

Packages and
Utilities

Course Copy

Course Copy özelliği
hakkında daha fazla

bilgi için lütfen
buraya tıklayınız.

Blackboard Üzerindeki
Testleri Dışa ve İçe

Aktarma
(pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=xYW_jWcCbf4
https://www.youtube.com/watch?v=xYW_jWcCbf4
https://www.youtube.com/watch?v=H4uwg4i0Mkw&feature=youtu.be
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1608798011.pdf
https://help.blackboard.com/tr-tr/Learn/Instructor/Original/Course_Content/Reuse_Content/Copy_Courses
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1599747342.pdf
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1599747342.pdf


BLACKBOARD LEARN DOSYA BOYUTUBLACKBOARD LEARN DOSYA BOYUTU
Blackboard ders sayfalarına yüklenebilecek dosyaların ağırlığına kısıtlama getirilmiştir. 

Dosya yükleme aşamasında aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı çıkması, yükleme limitini aşmış olduğunuzu gösterir.

Blackboard ders sayfanıza yüklemek istediğiniz dosyanın limiti aşması halinde GoogleDrive, Dropbox, ve
OneDrive bulut saklama alanlarından birinde hesap oluşturup, dosyalarınızı bu alana yükleyebilir ve Blackboard

ders sayfanıza bu dosyaların sadece erişim bağlantılarını ekleyerek, paylaşım yapabilirsiniz. 

Bulut uygulamalarına dosya yükleme ve erişim bağlantısını paylaşma ile ilgili detaylı bilgi
için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Bulut alanlarına dosya yükleme ve erişim bağlantısını kopyalama (PDF)

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1642164871.pdf


PROFİL RESMİ EKLEMEPROFİL RESMİ EKLEME



Birden fazla şubede aynı dersi veren öğretim üyeleri şubelerini bir ana (master)
dersi içerisinde birleştirmek ya da derslerine bir öğretim asistanının (teaching
assistant) eklenmesini isteyebilirler.

Ana (master) ders birleşimleri ve/veya öğretim asistanı erişim istekleri için, OASIS'e
giriş yapın ve "Blackboard Settings" menüsünden talep formunu doldurun. 

Bir ana (master) dersi talep ettikten ve birleştirilecek şubeleri seçtikten sonra,
dersler Blackboard My Courses listesinde görünecektir. OASIS veritabanındaki
öğrenci listeleri, birleştirilecek olan tüm şubeleri ana (master) dersi olarak seçtiğiniz
derse otomatik olarak eklenecektir. Hem ana (master) ders hem de eklenen şubeler
My Courses listenizde görünecektir. Ana derse yeni içerik eklemeniz yeterlidir.
Eklenen şubelerde hiçbir şey yapmanız gerekmez.

Bir ana ders ve şube kombinasyonunu geri almak mümkün olsa da, dönem
başladıktan ve öğrenciler onu kullanmaya başladıktan sonra ana (master) ders
birleştirme işleminizi kesinlikle tersine çevirmemeniz önerilir. Bu işlemin yapılması
zorunluysa, öğretim üyesi notlandırmalarını (Grade Center) ve bu dersin bir arşivini
indirmelidir. Ana (master) dersindeki kayıtlanmış öğrenci gönderileri (forum
mesajları, ödevler, testler, notlandırmalar), ana (master) ders birleşimi
kaldırıldığında veya devre dışı bırakıldığında diğer derslere aktarılamaz.

AYNI DERSİN BİRKAÇ ŞUBESİNİ BİR ANA (MASTER) DERSTE BİRLEŞTİRMEAYNI DERSİN BİRKAÇ ŞUBESİNİ BİR ANA (MASTER) DERSTE BİRLEŞTİRME  

Master ders oluşturularak şube birleştirme işlemi talebinde bulunacak öğretim elemanlarımızın dersin
yapısından ve master derse elverişliliğinden emin olarak talepte bulunmalarını, bu yapının kurulması
halinde şubelerin Blackboard sayfalarına önceden yüklenen içeriklerin erişilemeyeceğini
unutmamalarını, master ders oluşturulması halinde Panopto kayıtlarının da master dersin klasörüne
yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.



PANOPTO İLE DERS VİDEO KAYITLARI
Ders kaydınıza başlamadan önce lütfen kayıtlarınızı doğru dersinizin klasörüne yaptığınızdan emin
olunuz. Yanlış bir derse kayıt yapmanız durumunda dersinize kayıtlı olan öğrenciler bu videolara
erişemeyeceklerdir. 

Eğer yanlış bir klasöre kayıt yaptıysanız burada yer alan kılavuzdaki yönlendirmeleri
takip ederek kaydınızı doğru klasöre taşıyın.

Uzaktan eğitim ile yapılan derslerde Panopto aracılığıyla Çevrimdışı Kayıt Alma ile ilgili video
için buraya tıklayın.

Uzaktan eğitimle yapılan derslerde Panopto kurulumu ve kayıt alma süreci ile ilgili eğitim
videosu için buraya tıklayın (44.31 dakikadan itibaren)

Kampüsteki dersliklerde yapılan derslerde Panopto üzerinden Video Kaydı Alma

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1608798446.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NQD6j6PPbuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NQD6j6PPbuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NQD6j6PPbuk&feature=youtu.be
https://panopto.ieu.edu.tr/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dcc5c0f3-6698-4183-ab3e-ac8500d0121d
https://panopto.ieu.edu.tr/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dcc5c0f3-6698-4183-ab3e-ac8500d0121d
https://panopto.ieu.edu.tr/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dcc5c0f3-6698-4183-ab3e-ac8500d0121d
https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1632494712.pdf


PANOPTO İLE GÖZETİMLİ SINAV VİDEO KAYITLARI

Gözetimli olarak gerçekleştirilen sınavların video kayıtları Panopto üzerinde
EXAM RECORDINGS klasörüne yüklenmelidir.



ZOOM ÜZERİNDE SENKRON OTURUMLAR

Zoom, internet bağlantısı sayesinde video konferans yapılmasını ve gerçek zamanlı çevrimiçi öğrenmeyi
sağlayan etkileşimli bir platform ve sanal sınıf aracıdır.

Bu araç ile öğretim elemanları ve öğrenciler sanal sınıf ortamında eşzamanlı bir araya gelebilmektedir.

Daha detaylı bilgi  için                   tıklayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Zoom senkron oturumlarınız için “Topic” kısmına isim verirken aşağıdaki formatı
kullanınız.

Ders kodu, Şube, Gün, Saat dilimi
• ENG310-5 Wednesday (17.00-18.00)

• VCD207-1 Monday (15.00-16.00)
• AE302-1 Thursday (09.00-11.00)
• MATH154-3 Friday (13.00-15.00)

Dilerseniz, en sonuna kendi uygun bulduğunuz ya da gerekli olan temayı da ekleyebilirsiniz.
Örneğin;

FFD102 Monday (15.00-16.00) Group5
GEIN304-2 Thursday (09.00-11.00) Fundamentals of Business Modelling

PRA206-1 Monday (15.00-16.00) Feedback session
TGT106-1 Tuesday (17.00-18.00) Solunum sistemleri

buraya

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/7727_1658488121.pdf


Yukarıdaki bağlantıdan  öğrenci etkileşimini artırma, geribildirim verme, video
içeriklerini verimli kullanma, etkili ders oturumları yürütme ve erişilebilirlik gibi

çeşitli konularda ipuçlarına erişebilirsiniz.  

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/tlc.ieu.edu.tr/6493_1642163562.pdf


TLC EĞİTİM VİDEOLARI
TLC tarafından eğitim teknolojilerine yönelik çeşitli başlıklarda verilen eğitimlere  Blackboard üzerindeki

TLC Organization for Faculty sayfasından erişebilirsiniz.
 Blackboard => Organizations => TLC Organization for Faculty => IUE Ed Tech Help



Blackboard Analytics: Blackboard Analytics sayesinde öğretim elemanları, öğrencilerin
içeriklere erişimini, Blackboard Learn üzerindeki faaliyetlerini, ödev ve sınav teslimlerini
raporlar halinde görebilecekler ve risk altında bulunan öğrencileri tespit ederek önlemler
alabileceklerdir. Blackboard Analytics Entegre Raporlara (Integrated Reports) nasıl
erişileceğine dair daha fazla bilgi için, lütfen Blackboard sistemindeki      
                                       sayfasını ziyaret ediniz.                                                                                   

HATIRLATMALAR

Öğrenci e-posta adresleri OASIS'den Blackboard Learn'e aktarılır; öğrencilerinize,
Blackboard Learn sisteminin İEÜ e-posta hesapları ile entegre olduğunu hatırlatınız.
Blackboard Learn dersleri hakkındaki güncel bildirimleri almak için IUE web posta
hesaplarını sık sık kontrol etmeleri gerektiğini bilmelidirler.

İlk dersin önemi: Dönemin ilk haftasında öğrencilere Blackboard ders sayfanızı tanıtmak
faydalı olacaktır. Ayrıca, ders sayfanızda bir tartışma panosu (discussion board)
oluşturarak öğrencilerden kendilerini tanıtmalarını ve diğer öğrencilere de yanıt vermelerini
isteyebilir, böylece öğrencilerin öğrenme ortamına alışmalarını sağlayabilirsiniz.

TLC Organization for Faculty

Blackboard Mobil: Blackboard Learn sisteminin mobil uygulamasını da indirebilirsiniz.

Sosyal Medya: Lütfen sosyal medyada IUE-TLC takibe alın, ve öğrencilerinizi de teşvik edin.
Düzenli olarak çeşitli ipuçları, hatırlatmalar ve duyurular paylaşmaktayız. 

https://ieu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_175251_1&course_id=_4881_1&mode=reset


DAHA FAZLA YARDIMCI KAYNAK İÇİN

Öğretme ve Öğrenme Merkezi
“Blackboard Organization” sayfasıhttps://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/akademisyenler-icin-akilli-kampus-destek 

DESTEK İÇİN

iuetlc

Teaching and Learning Center - IUE

tlc@ieu.edu.tr 

http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr

488 83 48 / 488 83 23
488 82 25 /  488 82 53 

Teaching & Learning Center - IUE

https://ieu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_73633_1&course_id=_4881_1&mode=reset
https://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/akademisyenler-icin-akilli-kampus-destek
https://www.ieu.edu.tr/tlc/tr/akademisyenler-icin-akilli-kampus-destek
http://www.ieu.edu.tr/tlc/tr

