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Ders İçerik Kopyala a Nasıl Yapa iliri ?



Platforma https://olearn.okan.edu.tr/ adresi de  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/


Birde  fazla gru u ola  derslerde ay ı ya da ay ı içeriğe sahip derslerinizde 
tek ir içerik ekleyerek kopyala a işle i  gerçekleştire ilirsi iz. 
Kurslar  ölü ü de , işle  yapıla ak dersi seçi iz.



Ders İçeriği Kopyala a



Dersi ize tıkladıkta  sonra Paketler ve Yardı ı Progra lar  üzeri de  Ders 
Kopyası ı  seçi iz.



Kopya türü ü isteği ize ağlı olarak seçtikte  so ra Hedef Ders 
Ki liği de  Gözat  seçe eği i seçi iz.



Gözat  ala ı da ha gi derse içerik kopyala ak istiyorsa ız, Ara  kıs ı da  ara a 
ölçütleri de  herha gi iri i kulla arak ilgili dersi ulu uz. Ardı da  ilgili dersi işaretleyerek 
Gö der  seçe eği e tıklaya ilirsi iz. 



Kopyala a seçe ekleri de  Tü ü ü Seç  veya isteği ize ağlı olarak sade e 
içerik ala ları vs.  seçe ekleri i de seçe ilirsi iz.



Dosya Ekleri  ölü ü de  isteği ize ağlı olarak kopyala a işle i 
seçip Gö der  uto u a tıklayı ız.



Kopyala işle i ta a la dıkta  so ra sayfa ı  üstü e kır ızı ile elirtil iş 
yerde işle i  ta a la dığı a dair ilgi veril ektedir. Kopyala a işle i 
ta a la dıkta  so ra ilgili dersi ko trol ede ilirsi iz.



Ders İçeriği de Yer Ala  Materyalleri Kopyalama



Tek ir içeriği kopyala a iste ildiği de ise düzelt e işareti de " ^ ") 
Kopyala  ölü ü ü seç e iz gerek ektedir.



- Tek ir içeriği kopyala a işle i içi  "Hedef Ders" elirle e iz gerek ektedir. 
- Gözat  seçe eği de  Hedef Klasörü  seçtiği izde karşı ıza çıka  sağ taraftaki kutuda kır ızı ile 
işaretle iş ola  Ders İçeriği Co te t Desig  ölü ü ü seç e iz gerek ektedir.
- Dosya Bağla tıları  ölü ü de  isteği ize göre kopyala a seçe eği i elirleye ilir, "Gö der" 
tuşu a asarak işle i izi ta a laya ilirsi iz. 


