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KULLANIM KILAVUZU



Öğre i Takip Merkezi' e ilgili kursu  Ko trol Pa eli i  Değerle dir e ölü ü de  
erişe ilirsi iz.



Kursu uzda ulu a  risk altı daki öğre ileri  özeti i görü tüle ek içi  ta lo u  üzeri de 
yer ala  re kli çu uğu seçi . Daha fazla ilgiye eriş ek içi  re kli yuvarlak ölü ü seçi .



Öğre ileri izi  kursu uzda asıl perfor a s gösterdiğiyle ilgili uyarıları al ak 
içi  dört adet varsayıla  kuralı kulla a ilirsi iz.
Özelleştir ala ı a tıklayarak Kuralları düze leyerek, o ları ke di içerik veya 

ekle tileri ize göre özelleştire ilirsi iz.
Kural oluştururke  veya düze lerke , ha gisi i  Deva lılık Merkezi 
sayfası daki risk ta losu da görü e eği e karar vere ilirsi iz.



Risk Ta losu a Dahil Et e: Kural, kural ölçütü ü karşılaya  her öğre i içi  ir uyarı 
göstere  risk ta losu da görü ür.
Risk Ta losu da  Çıkar a: Kural, İzlediği iz diğer ilgiler ölü ü de ulu a  sağ pa elde 
görü ür. Kuralı risk ta losu a dahil et ek istiyorsa ız Özelleştir sayfası a dö ü .



- Ders Erişi i Uyarı, kulla ı ıları  kursu uza e  so  eriştiği tarihi esas alır. Ta ı la a  gü  sayısı oyu a oturu  aç aya  öğre iler uyarıyı tetikler.
- Ders Etki liği yarı öğre i i  kursu uzdaki ge el etki liği i esas alır. Ta ı la a  ir etki lik seviyesi altı da kala  öğre iler, uyarı gönderilmesini tetikler.
Blackboard, öğre i i  "tıkla aları da " oluşturula  verileri kulla arak öğre i i  kursta çalıştığı süreyi ölçer. Öğre ileri , kurstaki ir şeyi tıkladığı 
a da  iti are  kurs dışı da ir şeyi tıklata a ya da oturu u kapatı aya kadar geçe  süre içerisi de kursta çalıştığı varsayılır. Oturu  za a  aşı ı a 
uğrarsa, Bla k oard yal ız a kurs içi deki so  tıklat aya kadar ola  süreyi sayar. Kurs içi deki so  tıklat a ile za a  aşı ı arası daki süre hesa a 
katıl az.

- Not Kuralı , Not Merkezi' deki hesapla a  sütu u veya herha gi ir ot içi  ta ı la a  pua ı te el alır. Belirli ir ot öğesi içi  ta ı lana  eşiği  
üstü de veya altı da pua  ala  öğre iler uyarıyı tetikler. Bir pua ı  e za a  ir uyarı tetikleye eği i elirleyi : Not Değeri i Ayarla: Me üleri 
kulla arak otu  ortala a değeri  üstü de veya altı da olup ol adığı ı  seçi i i ve pua  veya yüzde seçi i i gerçekleştiri . Bir değer giri .
- Ortalama Notları Kulla a: Yüzdeyi yazı  ve e üde  otu , ortala a otu  üstü de veya altı da olup ol adığı ı seçi .

- Geçirile  Bitiş Tarihi Uyarı ir ödevi , testi  veya ölç e sı avı ı  ata ış ola  so  tarihi i te el alır. Bir ödevi, testi veya a keti so  tarihi e kadar 
ta a la aya  öğre iler, elirlediği iz seçe eği esas ala  ir uyarıyı tetikler: Tü  kurs bitiş tarihleri i izle e: Uyarı ı  tetikle esi içi  kaç itiş tarihi i  
kaçırıl ası ve kaç gü ü  geç esi gerektiği i elirleyi . Me üde  seçtiği iz gü  sayısı da  Daha Fazlası' ı veya Daha Azı' ı seçi .
- Belirli Bitiş Tarihi i izle e: Kurs Öğesi Seç e üsü de  ir seçi  yapı . Her öğe i  so  tarihi para tez içi de görü ür. Daha so ra e üde  Daha 
Fazlası' ı veya Daha Azı' ı seçi  ve uyarıyı tetikle ek içi  gü  sayısı ı giri . 



Sertifika ve Rozet 



Başarılar ara ı ı, Ko trol Panelinin Ders Araçları ölü ü de Araçlar 
e üsü de  ulaşa ilirsi iz.



Başarı Oluştur sayfası da, oluştura ağı ız aşarı ı  adı ı giri . Kursu uzda 
ir yer seçi . Başarı ı  türü ü seçi : 

Kurs Ta a la a: Sertifika ödülü gereklidir. İlave olarak rozet ulu durul ası 
isteğe ağlıdır.
Aşa alar: Ödül ir rozettir.
Özel: Ödül ir rozet, sertifika ya da her ikisi de ola ilir.



Oluşturduğu uz aşarı ı  öğre iler tarafı da  kaza ıl ada  ö e görülüp 
görüle eye eği i seçi : 
Tü  öğre ileri otive et ek içi  kulla ayı a açladığı ız ödüller içi  Evet'i seçi .
Belirli öğre ilere yö elik ola  ve tü  kurs üyeleri i  gör esi gerek eye  özel 
ödüller içi  Hayır'ı seçi .



Bir aşarı içi  ödülü  su ul ası ı tetikleye ek ir veya daha fazla kural ta ı laya ilirsi iz. Ölçüt olarak kulla ıla ak e  az bir kural 

ta ı la alısı ız.

Şu Tarihte  İti are  öğesi de tarih ayarla a ız hali de ölçütler karşıla sa ile öğre iler ödülü u tarih ö esi de kaza a ayacaktır. 
Şu Tarihte  İti are , itiş tarihi ile ay ı a la ı taşı a aktadır ve ir so  tarih de değildir.

Üyelik ala ı da  derse kayıtlı olarak seçe eği iz elli öğre i ve gruplara da ta ı laya ilirsi iz.



Son adı da aşarı tipi e ağlı ola  ödülü seçi .
Bir sertifikayı öğre ileri  asıl göre eği i gör ek içi  ö izle esi i aça ilirsi iz. Bu sertifika; kuru u uzu, 
öğre i i  adı ı, kursu  adı ı ve kriterleri  yeri e getirildiği tarihi içerir.
Rozetler içi  katalogda  ir görü tü seçe ilir veya özel ir görü tüyü karşıya yükleye ilirsi iz. Karşıya yükle e  

ir rozet görü tüsü kurs içi de ye ide  kulla ıla ilir. 
Yayı ı adı, yö eti i ayarları a göre ö ede  doldurulur. İzi  veril esi hali de, yayı ı adı ı değiştire ilirsi iz. 
Rozet içi  ir süre dolu u tarihi de belirleyebilirsiniz

Başarıyı yayı la ak içi  ‘Gö der'i seçi .


