
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER  
İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU

1) O Lear  Platformuna Nasıl Giriş Yapabilirim?

2) O Lear  Platformunda Derslerimi NasılGörü tüleri ?

3) O Lear  Platformunda Araçları NasılGörü tüleri ?

4) O Lear  Platformunda Duyuruları NasılGörü tüleri ?

5) O Lear  Platformunda Nasıl E-PostaGö dere iliri ?

6) O Lear  Platformu Mobil Uygula aları a NasılUlaşa iliri ?



O Lear  Platformuna Nasıl Giriş Yapabilirim?



Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresinden erişi sağlayı ız.
O lear  platformuna OİS Öğre i İşleri Sistemi) kulla ı ı adı ve şifre iz ile giriş yapı ız.

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


O Lear  Platformunda Derslerimi NasılGörü tüleri ?



Me üde  kurslar ala ı a tıklayarak derse giriş yapı ız. Yükle iş olduğu uz ders içerikleri i content desing ala ı da  
görü tüleyi iz. 



İçerik oluştur ölü ü e tıkladığı ızda Öğe, Dosya, Görü tü, Video, Web ağla tısı, Youtube  videoları 
birden fazla içerik paylaşı ıgerçekleştire ilirsi iz.



Ders içerikleri de  dosya oluştur ayı seçtiği izde kır ızı ile işaretle iş ola  Bilgisayarı a Gözat   kıs ı da  
dosya ızıekleyiniz.
Dosya seçe ekleri i ve Standart seçe ekleri istediği iz doğrultusu da ayarlayabilirsiniz. Sağ alt köşede
bulunan Gö der  seçe eği e tıklayarak dosya ızıpaylaşı ız.



Me üde yer ala  Colla  ( Sanal sı ıf   ölü ü ü seçerek sa al sı ıfı ıza  giriş yapı ız.



Oturum oluştur ala ı atıklayı ız.



O lear  sanal sı ıf ekra ı da oturum oluştururke ,
- Oturum Adı
- KonukErişi i
- Konukrolü
- Başla gıç Tarihi ile Bitiş Tarihini belirleyiniz.
Haftalık pla lı oturum oluştur ak isterseniz oturumu yinele demelisiniz. Haftalık ders gü üve

hafta sayısı belirlenip, oluştur demelisiniz.



Oturum ayarları ala ı da  isteğe ağlı olarak izinleri belirleyerek, filtreleme seçi leri yapı ız.  Filtrelemeler 
ta a la dıkta  sonra kaydet butonuna tıklayı ız.



'Yokla a ‘aporu' ala ı da  geç sayıla ak süre, yok sayıla ak süre ve oturu da gereke  süreyi elirleyerek 'oluştur' 
tıklayı ız.
'Ders araçları' 'Yokla a' ala ı da  raporu uzu ala ilirsi iz.



Collab (sanalsı ıf)ala ı da e üişareti de  kayıtlara giriş yaparak,  geç iş oturu ları görü tüleyi iz..



O Lear  Platformunda Araçları NasılGörü tüleri ?



Me üde yer ala  araçlar(Tools) sekmesine tıkladığı ızda karşı ıza birden fazla araç
çık aktadır. İlgili ara a giriş yap ak içi  tıklayı ız.



O Lear  Platformunda Duyuruları NasılGörü tüleri ?



Me üde yer ala  ders araçları sek esi de  Duyurular  de ildiği taktirde yayı la ış duyurulara erişe ilirsi iz. 
Duyuru oluştur  ölü ü e tıkladığı ızda ise açıla ekranda ilgiliala ları doldurarak yeni duyuru

oluşturabilirsiniz.



Me üde yer ala  etkinlik akışı ölü ü de  de duyuruları ızı görü tüleye ilirsi iz. 



E-posta gö der ek içi , ders yö eti i pa eli de ulu a  ders araçları sek esi e tıklayı ız. E-posta 
gö der seçe eği ile karşı ız gele  ekra da derse kayıtlı tü  öğre ilere E-posta iletile ile eği gi i tekil 
kulla ı ı ve/veya tekil gruplara da E-Posta gö deri i yapa ilirsi iz. 



Me üde yer ala  + işareti e tıkladığı ızda Araç Bağla tısı ı seçtiği izde tür ölü ü de
istediği iz araç listesini dersinizin içi de ulu a  sol e üye kısayol olarak ekleyebilirsiniz.



Online erişi  içi  O Lear  Blackboardeğit e   
mobil uygula ası ı indirebilirsiniz.
Uygulama kurum kodu: 5D0PZU


