
O Lear Bireysel Kulla ı ı Bildiri leri i Nasıl 
Ayarları ?

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTMENLER İÇİN O’LEARN KULLANIM 

KILAVUZU 



• O Lear e https://olearn.okan.edu.tr/ adresi de  erişe ilirsi iz.
• O Lear e OİS Öğre i İşleri Siste i  kulla ı ı adı e şifre iz ile giriş 

yapı ız.

https://olearn.okan.edu.tr/


• Giriş yaptıkta  so ra Etki lik Akışı  sayfa ı  sol üst köşesi de ulu a  
Ayarlar  si gesi e tıklayı .



Akış Bildiri leri
• Pa eli aç ak içi Akış Bildirim Ayarları sekmesini 

seçi .
• Orijinal e Ultra kursları ızı tü ü de hangi 

etki liklerle ilgili ildiri  al ak istediği izi 
seçe ilirsi iz.

• Belirli türde  ildiri leri  tü ü ü eya azıları ı 
al ayı seçe ilirsi iz. 

• Tü  ildiri leri seçtiği izde ir o ay işareti 
görü ür. Bazı ildiri leri seçtiği izde ir kısa çizgi 
işareti görü ür.



E-posta Bildirimleri
• Pa eli aç ak içi E-posta Bildirim Ayarları sek esi i seçi .

Profil sayfa ıza e-posta adresi eklemediyseniz E-posta Bildirim 

Ayarları sek esi de hiç seçe ek gör ezsi iz.

• Kursları ızı tü ü deki etki likler içi  ha gi sıklıkta e-posta almak 

istediği izi seçi :

o Hemen e-posta gö derilsi : Listede  seçtiği iz her etki lik içi  
ayrı ayrı ildiri  alırsı ız.

o Gü de ir defa e-posta gö derilsi : Tü  ildiri ler 
iriktirilerek gü de ir defa, kuru u uz tarafı da  elirle e  

saatte size gö derilir.
• Etkinlikler içi  e-posta ile ildiri  gö derilsi listesinden, hangi 

duru larda ildiri  al ak istediği izi seçi .
• Listedeki etkinliklerle ilgili e-posta al ak iste iyorsa ız tü  o ay 

kutuları ı  işaretleri i kaldırı .



A lık Bildiri ler 
• Öğre iler/Eğit e ler içi Blackboard 

Uygula ası ı yüklediyse iz , o il ihazı ızda a lık 
bildirimleri alabilirsiniz.

• Ha gi a lık ildiri leri ala ile eği izi şu yollarla 
yö ete ilirsi iz:

o Bir e  tarayı ısı da O Lear de oturu  açı  e 
Etki lik Akışı ıza  gidin. Akış Ayarları  simgesini 

seçi . Bildiri  Ayarları pa eli de , A ı da 
Bildirim Ayarları  sek esi i seçi .



• O Lear  Mo il Uygula ası da a lık ildiri leri izi şu şekilde yö ete ilirsi iz:
Uygula a ı  a a e üsü de Ayarlar  si gesi e dokunun. Uygulamada A lık Bildiri leri  yö eti . Tü  
Oriji al e Ultra kursları ızdaki etki likler içi  ha gi a lık ildiri leri al ak istediği izi seçi .


