
Dosya/Klasör İzi leri i Nasıl Yö ete iliri ?

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTMENLER İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU 



Klasör İzi leri i Yö et ek

• Kurs Dosyası İz i, dosyaları ızı  ve içerik öğeleri izi  her iri içi  çeşitli Blackboard rollerinin 
Eğit e , Öğreti  Asista ı, Öğre i, v .  sahip olduğu erişi  düzeyi i Oku a, Yaz a, Kaldır a, 

Yönetme) belirler.

• Kursu uzu  İçerik Koleksiyo u a ir dosya ekle diği de ve ir kurstaki ir içerik öğesi e 
ağla dığı da, tü  kurs kulla ı ıları içi  oto atik olarak Okuma  iz i ata ır. Öğreti  Asista ı  gibi 

kursa kayıtlı diğer kulla ı ılar roller  varsayıla  olarak dosyalar içi  ek izi lere sahiptir. Herha gi ir 
dosya veya kulla ı ı içi  izi ler Kurs Dosyaları' da değiştirile ilir. Ör eği , ir Öğreti  Asista ı ı  

elirli ir dosyayı sil esi i ö le ek içi , söz ko usu dosya veya tü  kurs içeriği dosyaları içi  o 
rolden kaldır a iz i i değiştire ilirsi iz iptal ede ilirsi iz .

• Öğre ileri  ir kurs dosyası a erişe il esi içi , ya tü  rollerin o dosyaya Okuma  erişi i e sahip 
ol ası ya da Öğre i  rolünün o dosyaya Okuma  erişi i e sahip ol ası gerekir.



İzi  Türleri ve Ayrıcalıkları

• Okuma Görü tüle e ve İ dir e
• Yazma              Düzenleme ve Üzerine Yazma – Bir klasöre dosya ve klasör ekleme

• Kaldır a         İ dir e ve Sil e
• Yönetme         Ko trol Özellikleri ve Ayarları – İzi leri Yö et Sayfası da izi leri elirle e

• Öğeler dosyalar  ir klasöre ekle diği de, üst klasörle ay ı izi leri devralırlar.

• İzi ler, tek tek dosyalar veya klasörler içi  yö etile ilir değiştirile ilir, ekle e ilir veya sili e ilir  
veya kursunuzdaki tüm dosyalar ve klasörler için izinleri yönetebilirsiniz.



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

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


Kurs ağla tısı da  derse giriş yapı ız.



Ders Yönetimi  ala ı da ulu a  Dosyalar  seçe eği e tıklayı ız.



Dosyalar  ala ı ı seçtikte  so ra dersi izi  is i i  ulu duğu ağla tıya tıkla alısı ız.



Bu ala da  sayfa ızı  
görünümünü 

ayarlayabilirsiniz.

Küçük ‘esi  Görü ü ü de görü tüle e  ir dosya veya klasörü  İzi leri e eriş ek görü tüle ek  içi :

• Öğe si gesi i  altı daki ok  si gesi i  üzeri e tıklayı .
• Ardı da  açılır e üde  İzi ler'i tıklayı .



Liste görü ü ü de görü tüle e  ir dosya veya klasör içi  izi lere eriş ek görü tüle ek  içi :

• İzi leri i görü tüle ek istediği iz dosya veya klasöre karşılık gele  İzi ler  si gesi e tıklayı .



Karşı ıza İzi leri Yö et  ekra ı çıka aktır. 

• Varsayıla  olarak Ders Oluşturu u , Eğiti  Asista ı , Eğit e  ve LloydsInstructor  rollerinin 4 erişi  iz i 
düzeyi i  tü ü ü içere ek şekilde ayarla dığı a dikkat edi . 

• Ayrı a tü  kulla ı ıları  ve öğre ileri  oku a erişi i e sahip ol ası içi  ir rol ol adığı a dikkat edi . 
Öğre ileri  u klasördeki öğelere erişi i ola aksa, u u  ekle esi gerekir. 



İzi leri Yö et ekra ı da, Rolleri Seç  düğ esi e tıklayı  ve ardı da  açılır e üde  Kurumsal Rolleri  
seçin.



Kuru  Kulla ı ı Listesi Ekle  sayfası ekra daki gi i karşı ıza çıka aktır. 

• Kuru  ‘olleri  ala ı da  Öğre i  rolü ü seçi iz. Ardı da  >  işareti e tıklayıp rolü ekleyi iz. 
• İzi leri Ayarla  ala ı da ulu a  Oku  seçe eği i  seçili olduğu da  e i  olu uz.  



Kuru  Kulla ı ı Listesi Ekle  sayfası da aşağıya doğru ilerlediği izde, ekra da görüle  Geliş iş Klasör 
Seçenekleri  ala ı ı göre eksi iz.

• Dahil edile  tü  alt klasörlere ve dosyalara öğre iler içi  oku a erişi i ekle ek istiyorsa ız Üzerine Yaz  
o ay kutusu u işaretleyi  aksi içi  ir ede i iz yoksa u şiddetle tavsiye edilir .

Ardı da  Gönder  uto u a asarak işle i izi ta a laya ilir yada İptal  butonuna basarak iptal edebilirsiniz.



Gördüğü üz gi i Öğre i Kuru sal ‘olü ekle di ve u klasöre ve ö eki adı da gösterile  Üzerine Yaz  
seçe eği i işaretlediyse iz tü  alt klasörler ve dosyalara Oku a erişi i iz i verildi.

Artık tü  öğre ileri iz, ağla tı verdiği iz u klasördeki tü  dosyaları okuya ilir görü tüleye ilir .

Bitirdiği izde Tamam  uto u a tıklayı .

Eyle  aşarılı 
oldu  esajı



Baze  öğre ileri ize Kurs Koleksiyo u uzdaki tü  öğeler içi  Okuma  izni 
ekle ek isteye ilirsi iz. Ör eği , kursu uz aşka ir sitede  kopyala ışsa, 
öğre iler içi  içeriği ize yö elik Oku a iz i eksik ola ilir ve ekle esi 
gerekebilir.

Kursu uzdaki ateryallere erişe iliyorsa ız görü tüleye iliyorsa ız , a ak 
öğre ileri iz size erişe edikleri i söylüyorsa; u duru da uhte ele  kurs 

ateryalleri izi  ir kıs ı veya ta a ı içi  Okuma  iz i e sahip değillerdir. 
Her ir öğe i  izi leri i ayrı ayrı ayarlaya ilse iz de, kursu uzdaki tü  
materyaller (dosya ve klasörler) için Öğre i  rolüne bir defada Okuma  izni 
ver ek ge ellikle daha kolaydır ve çok daha hızlıdır .

• İşle  te elde tek ir dosya veya klasör içi  izi leri değiştir eyle ay ıdır. 
Ders içeriği e geldiği izde Dosyalar  ala ı da  dersi izi  is i i  

ulu duğu ağla tı yeri e Tü  Dersler İçeriği  ağla tısı ı seç e iz 
gerekir. 

• Ardı da  tek ir dosya veya klasör içi  izi leri değiştir ek içi  
uyguladığı ız adı ları  ay ıları ı uygulayarak izi leri yö ete ilirsi iz. 


