
Ödev oluşturmada SafeAssign Ölçüm Aracını Nasıl Kullanırım?
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Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresinden erişi sağlaya ilirsi iz.
O learn platformuna OİS Öğre i İşleri Sistemi) kulla ı ı adı ve şifre iz ile girişyapabilirsiniz.

Sol üst köşede bulunan işareti de  dil değişikliği iziyapabilirsiniz

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


Kurslar ꢂağlaꢁ tısıꢁ daꢁ derse giriş yapıꢁ ız.



Dersiꢁ ize giriş yaptıktaꢁ soꢁ ra ꢇDers İçeriğiꢃ eꢃ tıklayıꢁ ız. ꢇDeğerleꢁ dirꢁ elerꢃ ꢂölüꢁ üꢁ deꢁ ꢇÖdevꢃ
ꢂaşlığıꢁ ı seçiꢁ iz.



ꢈÖdevꢃiꢁ ꢉ adıꢁ ı giriꢁ iz. Dosya ekleꢁ ek isterseꢁ iz ͞Dosya Ekle͟ꢂölüꢁ üꢁ deꢁ 
ekleyiꢁ iz.



ꢇOlası Puaꢁ larꢃ ꢂölüꢁ üꢃ deꢁ puaꢁ ıꢁ ızı ꢂelirleyiꢁ iz.
ꢇGöꢁ derꢁ e Ayrıꢁ tılarıꢃ ꢂölüꢁ üꢁ deꢁ iꢁ tihal araçlarıꢁ da görselde gösterileꢁ işaretli yerleri ꢁ utlaka

seçiꢁ iz ve ꢇGöꢁ derꢃe tıklayıꢁ ız.



Puaꢁ laꢁ a seçeꢁ ekleri ve puaꢁ larıꢁ gösterilꢁ esi alaꢁ ıꢁ daꢁ seçiꢁ leriꢁ izi
yapaꢂilirsiꢁ iz.



Görseldeki giꢂi oluşturulaꢁ ꢈÖdev ꢉ döküꢁ aꢁ ı, ders içeriğiꢁ de görüꢁ dükteꢁ soꢁ ra sol

paꢁ elde yer alaꢁ ꢈDers Araçlarıꢃ daꢁ ꢉ ꢈSafe Assignꢉ ꢂölüꢁ üꢁ e tıklayıꢁ ız.



ꢈSafe Assign Öğeleriꢉ üzeriꢁ e tıklayıꢁ ız.



ꢈSafe Assign Öğeleriꢃ deꢁ ꢉ oluşturulaꢁ ꢈÖdev ꢉ dosyasıꢁ a tıklayıꢁ ız.



Soꢁ olarak oluşturulaꢁ öğe adıꢁ a yazaꢁ ilgili ꢈÖdev ꢉ doküꢁ aꢁ ıꢁ a tıklayarak ꢈTüꢁ Safe Assign
Göꢁ deriꢁ leriꢃ iꢉgörüꢁ tüleyeꢂilir ve ꢈTüꢁ Göꢁ deriꢁ leri İꢁ dirꢉ ꢂölüꢁ üꢁ deꢁ soꢁ uçlara ulaşılır.



SA Raporuꢁ a tıklayarak detaylı rapor özetiꢁ i göreꢂilirsiꢁ iz.



O'Lear  ödevleri de ve/veya sı avlarda akra  değerle dir esi i Nasıl Kulla a iliri ?



Öğre ileri  es el, a alitik ve öğre eyi a la a e erileri i kolaylaştır ak içi  Öz ve 
Akra  Değerle dir eleri i kulla a ilirsi iz. 

Ders içeriği ala ı da  'Değerle dir eler' ala ı a tıklayı ız.

'Ke di i Değerle dir e ve Eş Değerle dir e 'ala ı a tıklayı ız.



'Ye i Oluştur ve Al' ala ı da  'ye i' ala ı a tıklayı ız.

Ödev ve/veya sı av içi  ir ad isteği ize ağlı yö ergeler ala ı da tali atları yazı ız.



Ödev ve/veya sı av içi  gö deri  aşla gıç ve itiş tarihleri i seçi iz.
Akra  değerle dir eleri içi  aşla gıç ve itiş Tarihi i ayarlayı  .
A o i  Değerle dir elere İzi  Ver ek içi  Evet'i seçi  .
Ke di Ke di e Değerle dir elere İzi  Ver ek içi  Evet'i seçi  .
Gö dere leri  ke di değerle dir e so uçları ı görü tüle esi e izi  ver ek içi  Değerle dir e 
So uçları ı Gö deri iye Göster içi  Evet'i seçi  .
Sayı, değerle dir eyi oluştura  kişiyi içer iyor. Öz değerle dir eler istediği iz tek türse, 0  yazı ız.



Değerle dir eyi kulla ıla ilir hale getiri iz ve isteğe ağlı olarak görü tüle e sayısı ı takip edi iz.
Tarih ve saat seçi leri i etki leştir ek içi  So rası ı Göster ve So u a Kadar Göster o ay kutuları ı 
seçi iz . Görü tü kısıtla aları, yal ız a görü düğü de kulla ıla ilirliği etkile ez.
Gö der i seçi iz.



Değerle dir e oluşturuldukta  so ra ekra a aşarılı oluşturulduğu a dair ibareyi göre eksi iz.

'Soru Oluştur' ala ı a tıklayı ız.



Soru ilgileri ala ı a soru et i i ekleyi iz.
Bir soruya doğru ya ıtı  ir ör eği ola  ir odel ya ıt ekleye ilirsi iz. Model ya ıtı, değerle diri ileri  verile  
ya ıtları ör ekle karşılaştır ası a ola ak ta ır. Değerle dir eye gire  öğre iler odeli gör ezler.
Soruyu mevcut hale getiriniz.

Gö der i seçi iz.



Soru oluşturuldukta  so ra aşarılı olarak oluştuğu a dair i areyi göre eksi iz.
Öğre ileri  ya ıtları değerle dirirke  kulla aları içi  her soruya e  az ir ölçüt ekle elisi iz. Her kriter 
içi  ir pua  değeri ata alısı ız.
Oluşturula  soru u  ya ı daki ok işareti e tıklayı ız.
'Ölçütler' ala ı ı seçi iz.



'Ölçüt Oluştur' ala ı a tıklayı ız.



Ölçütleri elirleyerek, olası kriterleri ve pua  yazı ız.
Tü ü veya Hiç ir Şey veya Kıs i Kredi'yi seçi  ve isteğe ağlı olarak geri ildiri e izi  veri .
Gö der'i seçi  .



Bir eva ı  uzu luğu u değerle dir ek istiyorsa ız, ir soruya keli e sayısı kriteri 
ekleyebilirsiniz.

Söz ük Sayı ı ölçütü üzü ekleyi iz .
Puan, tavsiye keli e sayı ı ve İzi  Varyasyo ları ı giri iz.
Gö der'i seçi  .



Ölçüt düze le eleri yapıldıkta  so ra ödev ve/veya sı av ders içerik ala ı ı  so u a ekle iş 
ola aktır. Dilerseniz sürükle/ ırak ile sayfa ı  üstü e kaydıra ilirsi iz.



Ders araçları ala ı da  'Ke di i Değerle dir e ve Eş Değerle dir e 'ala ı a tıklayı ız.



Gö deri leri Görü tüle : Her gö deri  içi  ayrı HTML dosyaları ve gö deri lere dahil ola  dosyalar içere  
sıkıştırıl ış ir dosya oluşturulur.
Değerle dir eleri Görü tüle : Değerle dir e so uçları ı özetleye  irkaç CSV dosyası içere  sıkıştırıl ış ir 
dosya oluşturulur.
So uçları Görü tüle : Her öğre i gö deri i i  ortala a yüzdesi i ve pua ı ı içere  tek ir CSV dosyası 
oluşturulur.
Öz ve Akra  Değerle dir e özelliği ile ilgili detaylı ilgilere li kte  erişe ilirsi iz.
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Self_and_Peer_Assessment/Create_and_Edit_Se

lf_and_Peer_Assessments

https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Self_and_Peer_Assessment/Create_and_Edit_Self_and_Peer_Assessments

