
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER 
İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU

1) O Lear Platfor u a Nasıl Giriş Yapabilirim?

2) O Lear Platfor u da Dersleri i Nasıl Görü tüleri ?

3) O Lear Platfor u da Araçları Nasıl Görüntülerim?

4) O Lear Platfor u da Duyuruları Nasıl Görü tüleri ?

5) O Lear Platfor u da Nasıl E-Posta Gönderebilirim?

6) O Lear Platfor u Mo il Uygula aları a Nasıl Ulaşa iliri ?



Siste e yukarıda ulu a  li kte  erişi  sağlaya ilirsi iz. O lear platformu OIS ile entegre 
çalış aktadır. OIS kulla ı adı ilgileri izle giriş yapa ilirsi iz. 



Kayıtlı olduğu uz dersi tıklayarak giriş yaptığı ızda yükle iş olduğu uz ders içerikleri i  
görü tüleye ilirsi iz. İçerik oluştur ak içi  aşağıdaki asa akları uygulayı ız;



İçerik oluştur ölü ü e tıkladığı ızda Öğe, Dosya, Görü tü, Video, We  ağla tısı, 
Youtu e videoları irde  fazla içerik paylaşı ı gerçekleştire ilirsi iz. Youtu e videoları 
v . for atlarda içerik paylaşı ı gerçekleştire ilirsi iz. 



Ders içerikleri de  dosya oluştur ayı seçtiği izde kır ızı ile işaretle iş ola  Bilgisayarı a Gözat  kıs ı da  
dosya ızı ekleye ilirsi iz. Dosya seçe ekleri i ve Sta dart seçe ekleri istediği iz doğrultusu da ayarlaya ilirsi iz. Sağ 
alt köşede ulu a  Gö der  seçe eği e tıklayarak dosya ızı kaydede ilirsi iz. 



Dersinizin içinde me ü ala ı da  Collab- Sa al sı ıf  ölü ü ü seçerek sa al sı ıfı ıza 
giriş gerçekleştire ilirsi iz. Aktif ola  oturu u  üzeri e tıklayarak giriş yapa ilirsi iz. 



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. 



O lear sa al sı ıf ekra ı a geldiği izde kayıtlı dersi izi , aşla gıç tarihi ile itiş tarihi i 
görü tüleye ilirsi iz. Kayıtlı dersi iz listede ulu uyorsa oturu  oluştur  ala ı da  ye i 
oturu  oluştura ilirsi iz. Sağ üst köşede ulu a  ^  işareti e tıkladığı ızda ise dersi izi  

aşla gıç haftası da  dö e  so u a kadar yapıla ak ola  tü  haftaları ızı tarihleri ile 
görü tüleye ilirsi iz. Sol üst köşede ulu a  ≡  çizgi ise e ü işareti i elirt ektedir.  



Me ü ≡  işareti e tıkladığı ızda açıla  Recordings Kayıtlar  ölü ü de  arşiv kayıtları a erişe ilirsi iz. 



Araçlar Tools  ölü ü e girdiği izde karşı ıza irde  fazla araç çık aktadır. Duyurular 
kıs ı a girdiği izde, kayıtlı olduğu uz dersleri ize ait oluşturduğu uz ve oluşturul uş 
ola  duyuruları görü tüleye ilirsi iz. 



Duyuru oluştur  ölü ü e tıkladığı ızda açıla  ekra da ilgili ala ları doldurarak ye i duyuru 
oluştura ilirsi iz. 



Diğer seçe ek ola  Kuru u  ölü ü de  de duyuruları ızı görü tüleye ilirsi iz. Daha fazla 
duyuru ölü ü e tıkladığı ızda ise tü  duyuruları ızı ko trol ede ilirsi iz. Yi e sol kısı da 

ulu a  pe erede  de duyuruları görü tüleye ilirsi iz. 



E-posta gö der ek içi , dersleri izi  içi e girdiği izde Araçlar kıs ı da ulu a  E-posta gö der  
seçe eği kulla arak kayıtlı olduğu uz derste ulu a  tü  öğre ilere e-posta gönderebilirsiniz. 



Kuru u  ölü ü de ulu a  E- Posta gö der  seçe eği i de kulla a ilirsi iz. Kayıtlı dersinizin 
içi de ulu duğu tüm öğre ilere urada  da e-posta gönderebilirsiniz. 



Sol üst köşede ulu a  + işareti e tıkladığı ızda Araç Bağla tısı ı seçtiği izde 
tür ölü ü de istediği iz araç listesi i dersi izi  içi de ulu a  sol e üye kısayol olarak 

ekleyebilirsiniz. 



Bilgiye o li e erişi  içi  O Lear Blackboard
eğit e  o il uygula ası ı i dire ilirsi iz. 
Uygulama kurum kodu: 5D0PZU 


