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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 ve şifre iz ile giriş yapı ız.

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


Kurs ağla tısı da  derse giriş yapı ız.



Ders İçeriği  ala ı da  içerikleri izi  ulu duğu ala a geli iz ve İçerik 
Oluştur  ala ı a giriş yapı ız.



Açıla  sek ede  H5P  ala ı ı seçi iz.



Açıla  sayfada gördüğü üz Add Co te t  uto u a tıklayı ız.



Bu ala da karşı ıza içerik türleri i  listele diği ir kutu uk çıka aktır. Oluştur ak 
istediği iz içerik türü ü  üzeri e tıklayı ız.
İsterse iz içerik türleri i  ya ı da ulu a  Details  uto u a tıklayarak içerikler 
hakkı da detaylı ilgilere ve ör ekleri e erişi  sağlaya ilirsi iz. 



• Oluştur ak istediği iz içeriği 
seçtikte  so ra açıla  sayfada 
karşı ıza çıka  ala da seçtiği iz 
içeriği  is i görül ektedir. İçerik 
is i ya ı da ulu a  ok  işareti e 
tıkladığı ızda ir ö eki adı a geri 
dö üp içerik türü ü 
değiştire ilirsi iz.

• Altı çizili olarak görüle  Tutorial  ve 
Example  ala ı da  içerik türüyle 

ilgili ör eklere ve asıl 
oluşturula ağı a dair ilgilere 
erişe ilirsi iz.



İçerik oluştur a işle i izi ta a ladıkta  so ra sayfa ı  aşağısı da ve sağ üst kösesi de 
ulu a  Save and Insert  uto u a tıklayarak ay ı a da kayıt et ek ve ders içeriği ize 

yükle e işle leri izi yapabilirsini. Save  uto u a tıklayarak oluşturduğu uz içeriği kayıt 
edersi iz ve daha so ra ders içeriği ize a uel olarak ekleye ilirsi iz. Cancel  uto u a 

asarak içerik oluştur a işle i izi iptal ede ilirsi iz.



Düze le ek istediği iz içeriği  ya ı da ulu a  kır ızı ile çerçevele iş uto a 
tıklayı ız. 
Düze le uto u a tıkladıkta  so ra içerik oluşturduğu uz sayfa açıla aktır. 
Bu ala da  içeriği iz ile ilgili değiştir ek istediği iz  her şeyi düzeltip tekrarda  kayıt 
edebilirsiniz.



İçerikleri izi  sağı da gördüğü üz More Optio  uto u a tıklayarak;
İçerikleri izi kopyalaya ilir, sile ilir, paylaşa ilir, görü ürlük ayarları ı 
değiştire ilir ve aşka ir kulla ı ıya ataya ilirsi iz.



Ekle e işle i i yaptıkta  so ra Ders İçeriği  sayfa ız açıla aktır ve eklediği iz H5P 
içeriği i ders içerikleri i  e  altı da göre ilirsi iz.  

İsterse iz içeriği sürükleyerek Ders İçeriği  ala ı ızda üst sıralara yerleştire ilirsi iz.


