
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTMENLER 
İÇİN O’LEARN KULLANIM KILAVUZU

Kurs Görü ü  Seçi i - Ultra



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/


Kurslar ağla tısı da  derse giriş yapı ız



Gele  ekra da Ultra Kurs  Görü ü ü ü seç elisi iz.



Ekra ı  sol tarafı da sık kulla a ağı ız ayrı tılar ve eyle ler aşlığı altı da;
- Derse kayıtlı ola  katılı ı listesi
- Kursu uza oluşturduğu uz gruplar
- Öğre ileri  erişile ilirlik ilgisi
- Blackboard Collaborate  Sa al Sı ıf
- Yoklama

- Ders Duyuruları
- Kitaplar ve Araçlar
- Soru Ba kaları
- Dö üştür e İsitis aları
- Öğre i Ö izle esi



Kursu uza içerik ekle ek içi  + işareti e tıklayı ız. 



 Oluştur  sek esi e tıklayı ız.



Açıla  sayfada;
- Kurs içeriği öğeleri ekleyebilir,

- Değerle dir e ala ı da  test ve ödevleri izi oluştura ilir,
- Katılı  ve etkileşi  ala ı da  tartış a ve gü lükler oluştura ilirsi iz.



 İçeriği Kopyala  sek esi e tıklayı ız.



Kopyala ak istediği iz dersi seçi iz.



Ders içeriği i  ta a ı ı kopyala ak istiyorsa ız ilgili dersi seçerek  seçili içeriği kopyala  de elisi iz.



Ders içeriği de yer ala  içerikleri  azıları ı seç ek istiyorsa ız  >  işareti e tıkla alısı ız. 



- Gelen ekra da ter ihi ize göre kurs içeriği  ya da tartış alar  seçile ilirsi iz. 
- Kurs İçeriği ya da tartış alar içerisi de yer ala  farklı ir ateryal kopyala ak istiyorsa ız  >  işareti e 

tıklayarak ilgili içeriği seçe ilirsi iz. 
- Kopyala a seçi leri ta a la dıkta  so ra  Seçili içeriği kopyala  demelisiniz.



Kopyala a işle i ta a la dıkta  so ra kurs içeriği e kopyaladığı ız dosya ya sıya aktır.



Karşıya Yükle  seçe eği ile ilgisayarı ıza kayıtlı dosyaları kurs içeriği e yükleye ilirsi iz.



Co te t Market  sek esi e tıklayı ız.



Açıla  sayfada dersi izde kulla dığı ız içerik sağlayı ıları ıza  ve kuru  araçları a  erişe ilirsi iz.



Bulut depola a ala ı  sek esi e tıklayı ız.



Açıla  sayfada ulut depola a hiz etleri e erişe ilirsi iz.



 İçerik koleksiyo u  sek esi e tıklayı ız.



İçerik koleksiyo u a gözat  seçil elidir.



İçerik koleksiyo u uza ulaşa ilirsi iz.


