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Sevgili Öğrenciler,

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin O’learn tavsiyelerini lütfen okuyunuz.

Bu tavsiyeleri uygularsanız başarınızın artacağından şüphemiz yok.

Tüm ders izleklerinizi, O’learn ve OİS uyarılarını da lütfen dikkatle inceleyin. 

Sağlıklı ve eğlenceli bir eğitim dönemi dileğiyle,

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
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• Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Bir gecelik uyku kaybı, bilişsel becerilerin yüzde 30

azalmasına, 2 gecelik uyku kaybı yüzde 60 azalmasına neden olur.

• Sağlıklı beslenin! (Ders esnasında aç veya tok olmayın, kan şekeriniz normal bir durumda

olsun)

• Spor yapın. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur.

• Planlı ve programlı olun!

• Uzaktan derse de okula gidecekmiş gibi hazırlanın.

• Ders başlamadan tüm ihtiyaçlarınızı giderin.

Ders Öncesi (1/2)



DERS UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜNDE İSE:

• Derse katılmak için uygun sessiz bir ortam bulun, bulunduğunuz yerdeki sesler dersin akışını

bozabilir. 

• Dersle ilgili tüm materyaller masanızda bulunsun.

• Bağlantınızı kontrol edin, bir gece önce tüm GB’ları bitirmediğinizden emin olun. 

• Şarj kablonuz yanınızda olsun! 

• Zamanında derste olun- 5-10 dakika öncesinden bağlanırsanız arkadaşlarınızla, hocanızla

hasret de giderebilirsiniz. 

• Bir önceki derse mutlaka göz atın- ders sırasında sorulan sorulara cevap verebilir, ders katılım

notunuzu yükseltebilirsiniz.

• Sisteme yüklenmişse, bir sonraki dersin slaytlarına da göz atın.

Ders Öncesi (2/2)



• El ile yazarak not alın. El yazısı ile not aldığınızda daha iyi öğrenir, daha uzun

süre hatırlayabilirsiniz.

• Dersin hocasını dikkatli dinleyin!

• Uzaktan derste dersin öğretim üyesi konuşurken mikrofonunuzu kapalı tutun ve

acil/gerekli durumlarda açın!

• Derse katılımcı olun. Öğrenmenin tek yolu tekrardır.

• Derse konsantre olmalısınız! Uzaktan eğitimin zorluklarından biri de, dersin

sınıfta değil, evin içindeki farklı aktivitelerimizle ilgili mekanlarda yapılmasıdır.

Beynimizin yatak odası, yemek odası gibi yerlerde derse adapte olması sınıf

içindekine göre çok daha zordur.

• Ders bitiminde dersin öğretim üyesine sorularınızı sorun, anlayamadığınız

kısımların tekrarını da isteyebilirsiniz!

Ders Esnası



• Ders notlarınızı kontrol edin! Öğrenmenin tek yolu tekrardır!

• Ödevlerinizi zamanında teslim edin.

• Bir sonraki dersin konusunu takip edin.

• Ödev ve proje gerektiren derslerinizde, emek ve yaratıcılığınızı gösterecek

araştırmalar yapın. Bir kez yapınca ne kadar zevkli olduğunu göreceksiniz.

• İlk tekrarı 24 saat içinde yaparsanız, bilgileri kısa süreli belleğe kaydedebilirsiniz.

• İkinci tekrarı iki hafta içinde yapmalısınız! Böylece, bilgileri uzun süreli hafızaya

kaydedersiniz. Aralıkları uzatarak tekrar yapmak önemlidir.

• Her dersiniz için, bilgisayarınızda ayrı bir klasör açın. Derslerle ilgili tüm

malzemelerinizi ilgili klasörlerde kaydettiğinizden emin olun. İyi arşivleme yeteneği

tüm hayatınız boyunca her işinizde yardımcı olacak.

• Dersi kaçırdığınızda, varsa Blackboard (O’learn)’daki ders kayıtlarını daha sonra

mutlaka izleyin!

Ders Sonrası



• Tüm ders malzemelerine sahip olduğunuzdan emin olun!

• Duyuruları takip edin!

• Aklınızdaki sorular için öğretim üyesine ulaşmaktan çekinmeyin - Hitap, nezaket

ve yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış bir e-postaya mutlaka cevap gelir.

Anlamadıklarınız için öğretim elemanıyla kendisinin belirlediği iletişim kanalıyla

(e-posta, telefon ya da sosyal medya) irtibata geçin!

• E-postanızın spam klasörüne düşmemesi için mesaj konusu bölümünü

doldurduğunuzdan emin olun.

• Uzaktan eğitimde, elektrik ve internet kesintisi durumlarında dersin öğretim

üyesine, hocanın belirlediği şekilde (hocaya mail yazarak ya da OIS veya

O’learn’den mesaj atarak) bildirin.

• Sınav esnasında panik olmamak için her türlü araç gereçinizi önceden hazırlayın!

• Sınav öncesi uyarıları mutlaka dikkatle okuyun.

• Web tarayıcınızın uyumluluk kontrolünü aşağıdaki bağlantıdan yapın.

https://help.blackboard.com/Learn/Student/Getting_Started/Browser_Support/Bro

wser_Checker

Sınav Öncesi



• Sınav sorularına odaklanın. Dersleri takip ettiyseniz cevabı biliyorsunuzdur. 

• Soruları dikkatli okuyun ve sadece sorulan sorulara cevap verin!

• Süreyi doğru kullanın. Sürenizi kontrol edin!

Uzaktan sınavlarda: 

• herhangi bir teknik problem olduğunda sorununuzu hemen cep telefonu ile hocanın

belirlediği şekilde (Hocaya mail yazarak ya da OIS veya O’learn’den mesaj atarak) 

iletin!

• Hatalı soru, sorunlu veya eksik ekran ile karşılaşırsanız ekran görüntüsü alıp dersin

öğretim üyesine iletin.

• Sınav esnasında kameranızı açmanız gerekiyor. Hazırlıklı olun. Kameranızın

çalıştığından emin olun.

Tüm sınavlarda: 

Kopya çekmek hırsızlıktır. Disiplin cezaları çok ağır, sicilinize işlensin istemezsiniz. 

Ağır disiplin cezalarının sicilinize yazılmaması için kopyadan uzak durun.

Sınav Esnası



• Sınav kağıdını ilettiğinizden veya sınavı

sistemde gönderdiğinizden emin olun!

• Sınav sonuçlarını sistemden takip edin!

• Cevaplayamadığınız soruları tekrar okuyup

öğrenin.

• Cevaplarınızı kontrol edin.

Sınav Sonrası



DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİNE NASIL 
ULAŞIRIM?

• E-posta göndermek en emin yoldur. Ancak e-posta adreslerini

doğru yazdığınızdan emin olun.

• Profesyonel hayatınıza çok az kaldı, düzgün bir e-posta nasıl

yazılır öğrenin ve hocalarınıza doğru hitap edin.

• Dersin öğretim üyesine, kendisinin ilan ettiği online ofis

saatlerinde ilgili oturumlara katılarak/ e-posta atarak

erişebilirsiniz.



O’learn sisteminde yaşadığınız teknik problemler için öncelikle;

Eğitim Teknolojileri Kurulu (ETK) hocalarına e-mail ile ulaşabilirsiniz. 

iybfetk@okan.edu.tr

Problemi hala çözemediniz mi? O zaman

lisans.uzem@okan.edu.tr adresine sorunlu ekranın görüntüsünü e-posta

göndermelisiniz. 

Yine mi olmadı? 

Dersin öğretim üyesinden yardım isteyebilirsiniz.

TEKNİK AKSAKLIKLARLA BAŞIM 
DERTTE



18 yaşını aşmış yetişkin

bireylersiniz, tüm duyuruları okuma

yükümlülüğü sizde! 

Üniversitenin ve fakültenin genel

duyuruları dışında da hocalar

duyurularını O’learn üzerinden

paylaşacaktır. Okuyun. Takip edin. 

Fakülte geneline ilişkin duyuruları

https://www.okan.edu.tr/iybf/duyuru/

adresinden ulaşabilirsiniz.

NELER OLMUŞ DUYDUNUZ MU?



Derse ilişkin materyalleri öğretim üyeleri paylaşacaktır. 

Ders esnasında kendi aldığınız notlardan çalışmak en verimli

yöntemdir. Yeniden hatırlatalım.  Beyin tekrarla öğrenir. 

Ders izleğindeki tüm kaynaklara mutlaka ulaşın. Sınavlar, 

ödevler, projelerde öncelikli olarak bunlardan yararlanın.

Ekstra kaynak ihtiyacınız için dersin öğretim üyesine başvurun.

DERS NOTLARINI KİMDEN BULURUM?



İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonetmelikler/istanbul-okan-universitesi-on-lisans-ve-
lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-13052020.pdf

Disiplin yönetmeliği
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonetmelikler/istanbul-okan-universitesi-on-lisans-ve-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-13052020.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Başarılı ve Sağlıklı 
Bir Eğitim-Öğretim Yılı 

Geçirmeniz Dileğiyle


