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O Lear Platfor u da Sa al Sı ıf Nasıl Yapa iliri ?



Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresinden erişi  sağlaya ilirsi iz. 
O lear  platfor u a OİS Öğre i İşleri Siste i  kulla ı ı adı ve şifre iz ile giriş yapa ilirsi iz. 
Sol üst köşede ulu a          işareti de  dil değişikliği izi yapa ilirsi iz.

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


Kurslar ağla tısı da  derse giriş yapı ız.



Sol e üde yer ala  Colla  Sa al Sı ıf  ağla tısı a tıklayı ız.



Oturu  oluştur ala ı a tıklayı ız.



O lear  sa al sı ıf ekra ı da oturu  oluştururke ,
- Oturu  Adı
- Ko uk Erişi i
- Ko uk ‘olü
- Başla gıç Tarihi ile Bitiş Tarihini belirleyebilirsiniz. 

Haftalık düze li oturu  oluştur ak isterse iz oturu u yi ele  seçe eği i kulla a ilirsi iz.



Oturu  ayarları ala ı da  isteğe ağlı olarak izi leri elirleyerek, filtrele e seçi leri 
yapa ilirsi iz. Filtrele eler ta a la dıkta  so ra kaydet uto u a tıkla alıdır.



Sol üst köşede ulu a  ≡  işareti e tıklayarak Kayıtlar  ölü ü de  arşiv 
kayıtları a ulaşa ilirsi iz. 



Kayıtları  ta a ı a  kayıtlar  filtrele e ölçütü ala ı da  tarih aralığı elirleyerek ilgili kayıtlara ulaşa ilirsi iz.



Sağ üst köşede ulu a  ^  işareti e tıkladığı ızda, dersi izi  sa al sı ıfları ı 
görü tüleye ilirsi iz. Ö ede  oturu ları ız açıl adıysa «Kurs Odası» ölü ü de  de 
dersi izi gerçekleştire ilirsi iz. A ak her iki sı ıf içi  ay ı a da ders gerçekleştire ezsi iz. Aksi 
halde iki farklı sı ıfta ders işle iş olursu uz. Bu durum öğre ileri izi  dersi a lı takip 
edememesine neden ol aktadır.



Aktif ola  sa al sı ıfı  üzeri e tıkladığı ızda sağ tarafta açıla  pa el içerisi de   oturu a 
katıl  seçe eği e tıklayarak sa al sı ıfa giriş yapa ilirsi iz. 



Oturu a katılı da  so ra sol üst köşede ulu a  ≡  e ü işareti e a lı sı ıf kayıt ölü ü ü, sağ 
alt köşede yer ala   << işareti ise dosya paylaşı  ve soh et ala ları ı içere  pa eli aç aktadır. Orta 

alt ala da yer ala  sek eler ise ses ve görü tü aç a kapa ayı gösterir.



Oturu u  sağ tarafı da   kayda aşla  uto u a tıklayarak kayda aşlaya ilir ya da Oturu  
e üsü de  Kayda Başla  uto u u da kulla arak ilgili dersi izi kaydet eye aşlaya ilirsi iz. 



Collaborate ile ilgili ilgi ver  kıs ı da, sa al sı ıf kulla ı ı da ye i ola  eğit e leri iz içi  
yö le dir e gerçekleştir ektedir. Tıkladığı ızda yö le dir e aşla aktadır. 



Soh et  ölü ü de  öğre iler, ko uklar, eğit e ler, oderatörler v . gi i dersi izi a lı takip 
ede  tü  kişiler ile özel veya ge el sayfa pa eli de  soh et gerçekleştire ilir öyle e ders 
es ası da iletişi e geçe ilirsi iz.



Sağ altta yer ala  kişiler  sek esi e tıkladığı ızda dersi ize katılı  sağlaya  tü  kişileri 
görü tüleye ilirsi iz. 



 Boş Beyaz Tahta   ile yüz yüze dersleri izde kulla ış olduğu uz tahta paylaşı ı ı yapa ilir, sol üst köşede 
ulu a  işaretleri kulla arak tahtaya üdahale ede ilirsi iz.



Uygula a/Ekra  Paylaş  ölü ü de  ekra ı  ta a ı, uygula a pe eresi ve chrome sekmesi 

paylaşa ilirsi iz. Sesli ir içerik paylaşıla ak ise sesi paylaş ala ı işaretle elidir. İlgili uygula a ya da 
ekra  seçi i de  so ra paylaş uto u a tıklaya ilirsi iz.



Ka era Paylaş  seçe eği ile eyaz tahta paylaşı ı yaparak öğre ileri ize aktarı ları ızı yapa ilirsi iz.



Sağ altta elirtile  Dosya Paylaş  ölü ü de  içerikleri izi  paylaşı ı ı gerçekleştire ilirsi iz. 



Dosya paylaş  ölü ü e tıkladıkta  so ra Dosyaları Ekleyi  sek esi e tıklayarak pdf

şekli de a lat ak istediği iz slaydı ızı/su u u uzu yükleye ilirsi iz. Yükle e 
ta a la dıkta  so ra Şi di Paylaş  diyerek dersi ize aşlaya ilirsi iz.



Öğre ileri iz içi  sa al sı ıf es ası da a ket düze le ek isterse iz  A ket  sek esi de  a ket türü ü seç elisi iz.



İlgili a keti oluşturdukta  so ra gü elleştir uto u a tıkla alısı ız.



Gü elleştir adı ı da  so ra öğre ileri  ekra ı a a ket ya sıya aktır. Öğre iler a keti ya ıtladıkları da 
ekra ı ıza ya ıtlaya  kişi sayıları ya sıya aktır. Ter ihi ize göre ya ıtları göstere ilir ya da gizleye ilirsi iz.



 Özel Oda Grupları  sek esi de  grup oluştura ilirsi iz.



Katılı ıları  grup değiştir esi e dilerse iz izi  vere ilir, a a oda da yer ala  öğre ileri izi 
gruplara dahil edebilirsiniz.



Özel odaya geçiş ile a a oda oturu u u  kaydı kesile ektir. Sade e a a oda da oturu  
kaydedilmektedir.



Sağ altta ulu a  so  sek edeki ayarlar  ölü ü de  Ses ve Video Ayarları ızı  düzeyi i 
belirleyebilirsiniz.


