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Ders Paketi Arşivleꢀ e,ꢀDışarı Verꢀ e ve İꢀ dirꢀ eꢀİşleꢀ iꢀ i NasılꢀYapaꢂiliriꢀ ?



Ders Paketi Arşivleꢀ e



Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresiꢀ deꢀ erişiꢀ sağlayaꢂilirsiꢀ iz.

Oꢃlearꢀ platforꢀ uꢀ a OİS ꢄÖğreꢀ ꢅi İşleri Sisteꢀ iꢆ kullaꢀ ıꢅı adı ve şifreꢀ iz ile giriş yapaꢂilirsiꢀ iz.
Sol üst köşede ꢂuluꢀ aꢀ işaretiꢀ deꢀ dil değişikliği i yapaꢂilirsiꢀ iz.

'Olası veri kayıpları ı ö le ek içi  yapıla  her sı av so rası ders paketi arşivle e işle i yapıl ası 
ö eril ektedir.

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


Kurslar ꢂağlaꢀ tısıꢀ daꢀ derse giriş yapıꢀ ız.



Paketler ve yardıꢀ ꢅı prograꢀ lar alaꢀ ıꢀ daꢀ ' Dersi Ver/Arşivle' alaꢀ ıꢀ a tıklayıꢀ ız.



' Dersi Arşivle'ꢀalaꢀ ıꢀ a tıklayıꢀ ız.



• Kopyalaꢀ a Seçeꢀ ekleriꢀ i Seç alaꢀ ıꢀ daꢀ , isteğe ꢂağlı olarak ꢇNot Merkezi Geçꢀ işiꢀ i Dahil Etꢃ oꢀ ay kutusuꢀ u

seçiꢀ iz.

• Bu işleꢀ dosya ꢂoyutuꢀ u ve işleꢀ süresiꢀ i arttıraꢅaktır aꢀ ꢅak derste ꢂuluꢀ aꢀ sıꢀ av/quiz/ödev giꢂi içerikleriꢀ 
ꢀ otlarıꢀ ıꢀ arşivleꢀ ꢀ esi içiꢀ uygulaꢀ ꢀ ası tavsiye edileꢀ ꢂir adıꢀ dır.



Dosya Ekleri sayfasıꢀ da ꢇyalꢀ ızꢅa kurs dosyalarıꢀ a ait ꢂağlaꢀ tıları ekleyiꢀ ꢃ veya ꢇkurs dosyaları içeriğiꢀ iꢀ 
ꢂağlaꢀ tılarıꢀ ı ve kopyalarıꢀ ıꢃ alaꢀ larıꢀ ı işaretleyiꢀ iz.



• Paket ꢂoyutuꢀ u aşꢀ adığıꢀ ızdaꢀ eꢀ iꢀ olꢀ ak içiꢀ ꢇBoyutu Hesaplaꢃ ꢂutoꢀ uꢀ a tıklayıꢀ ız.

• Paketteꢀ dosya ve klasörleri kaldırꢀ ak içiꢀ ꢇPaket İçeriğiꢀ i Yöꢀ etꢃ ꢂutoꢀ uꢀ u seçiꢀ iz.

• İşleꢀ iꢀ izi taꢀ aꢀ laꢀ ak içiꢀ ꢇGöꢀ derꢃ, iptal etꢀ ek içiꢀ ꢇİptalꢃ ꢂutoꢀ larıꢀ daꢀ ꢂiriꢀ i seçiꢀ iz.



İşleꢀ iꢀ sıraya alıꢀ dığıꢀ a dair ekraꢀ görüꢀ tüsüꢀsisteꢀ e yaꢀ sıyaꢅaktır. E-posta geldiğiꢀ de arşivleꢀ e
işleꢀ i taꢀ aꢀ laꢀ ꢀ ış olaꢅaktır.



• ꢇKursu Dışa Ver/Arşivleꢃ sayfasıꢀ da, iꢀ dirileꢅek paketiꢀ ꢂağlaꢀ tısıꢀ ı seçerek, dosya uygun konuma

kaydedilmelidir.

• Bir kursu dışa verdiğiꢀ izde veya arşivlediğiꢀ izde, ꢂu sayfada pakete ꢂir ꢂağlaꢀ tı görüꢀ ür. Paketi
ꢂilgisayarıꢀ ıza iꢀ direꢂilir ve daha soꢀ ra alꢀ a veya geri yükleꢀ e işleꢀ leri içiꢀ kullaꢀ aꢂilirsiꢀ iz.



Kursu Dışa Verꢀ e



Paketler veꢀyardıꢀ ꢅı prograꢀ lar alaꢀ ıꢀ daꢀ ' Dersi Ver/Arşivle' alaꢀ ıꢀ a tıklayıꢀ ız.



'Paketi Ver' alaꢀ ıꢀ a tıklayıꢀ ız.



• Kursu Dışa Ver sayfasıꢀ da, ꢇyalꢀ ızꢅa kurs dosyalarıꢀ a ait ꢂağlaꢀ tıları ekleyiꢀ ꢃ veya ꢇkurs dosyalarıꢀiçeriğiꢀ iꢀ 
ꢂağlaꢀ tılarıꢀ ı veꢀkopyalarıꢀ ıꢃ alaꢀ larıꢀ ı işaretleyiꢀ iz.

• Paket ꢂoyutuꢀ uꢀ iziꢀ verileꢀ paket ꢂoyutuꢀ u aşꢀ adığıꢀ daꢀ eꢀ iꢀ olꢀ akꢀiçiꢀ ꢇBoyutu Hesaplaꢃ ꢂutoꢀ uꢀ u seçiꢀ .

• Paketteꢀ dosya veꢀklasörleriꢀkaldırꢀ akꢀiçiꢀ ꢇPaket İçeriğiꢀ i Yöꢀ etꢇ ꢂutoꢀ uꢀ u seçiꢀ .



Kurs Malzeꢀ eleriꢀ i Seç ꢂölüꢀ üꢀ de, dışaꢀverileꢅek her kurs alaꢀ larıꢀ ı seçerekꢀꢇgöꢀ derꢃ eꢀtıklayıꢀ ız.



İşleꢀ iꢀ sıraya alıꢀ dığıꢀ a dair ekraꢀ görüꢀ tüsüꢀsisteꢀ e yaꢀ sıyaꢅaktır. E-posta geldiğiꢀ de arşivleꢀ e
işleꢀ i taꢀ aꢀ laꢀ ꢀ ışꢀolaꢅaktır.



Kursu Dışa Ver/Arşivleꢃ sayfasıꢀ da, iꢀ dirileꢅek paketiꢀ ꢂağlaꢀ tısıꢀ ıꢀseçerek,ꢀdosya uyguꢀ koꢀ uꢀ a
kaydedilmelidir.


