Bu içerikte Anadolu Üniversitesi – GEYOP bölümünün online eğitim sistemi için basitleştirilmiş temel kullanıcı bilgileri anlatılmaktadır.
Derslere giriş yapmadan önce lütfen http://geycop.anadolu.edu.tr/ adresinden BAĞLANTILAR sayfasındaki;
Gerekli Programların bilgisayarınızda yüklü olmasına dikkat ediniz. Örneğin:
(WinRar, Adobe Flash, Adobe Reader, MS Office ve JAVA gibi yazılımların)

Online eğitim sistemine girmek için güncel olan internet tarayıcınızdan
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox)

http://blackboard.anadolu.edu.tr/
web sayfasını açınız...

Blackboard sayfasına eriştikten sonra sizlere verilen Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Sisteme giriş yaptıktan sonra kayıtlı olduğunuz dersleri sağ kısımdaki Kurslarım bölgesinde görebilirsiniz.
Ayrıca bu ekranda şifre değişikliği işlemlerinizide gerçekleştirebilirsiniz.
Gerekli anlatım dosyasını GEYOP web sayfasında bulabilirsiniz...

Derse giriş yaptığımızda ise karşımıza Giriş Sayfası gelecektir. Bu sayfada öğretim elemanının,
güncel duyuruları ve sizlere verdiği görevlendirmelere ait uyarı ekranı olarak düşünebilirsiniz.

Sol kısımda ise Gezinti Paneli bulunmaktadır. Derse ait olan:
• Ders Bilgisi
• Üniteler
• Ödevler
• Duyurular
• ve Gerekli bir kaç bağlantı
Kullanıcı için belirtilmiştir.

Ayrıca; sağ üstteki Kurumum bağlantısına tıkladığınızda Kullanıcı Karşılama ekranına geri dönebilir ve diğer derslere erişebilirsiniz

Dersin öğretim elemanı ile sistem üzerinden iletişime geçmek için Mesajlar bağlantısını kullanınız.
Dersleri her ziyaret ettiğinizde Lütfen bu kısıma bir göz gezdiriniz.

NOTLAR:
• İçerik – Üniteler altında derslerine ait Ders İçerikleri mevcuttur. Bu içerikler öğretim elemanlarının belirlediği tarihlerde aktif olup, sizler
tarafından erişime açılacaktır. Herhangi bir sorun halinde öğretim elemanına mesaj atabilirsiniz.
• İnternet tarayıcınızın ve kullanılan aracı yazılımların güncel olmasına dikkat ediniz.
• Kişisel bilgisayarınız dışında herhangi bir yerden oturum açtığınızda, LÜTFEN sağ üstte bulunan ÇIKIŞ butonu ile çıkış yaptığınızdan emin
olunuz.
• Oluşturulacak sanal oturumlar için öğretim elemanından bilgi isteyiniz.
• Sınavlar veya bölüm hakkındaki duyurular için GEYOP web sayfasını ziyaret etmeyi unutmayınız.
• Kullanıcı girişi yaptıktan sonra lütfen kendi hesabınıza ait Kişisel Bilgilerinizi güncelleyiniz (Şifre değişikliği ekranında görebilirsiniz).
• Sistem yada dersler ile ilgili herhangi bir sorunda GEYOP web sitesinde bulunan İLETİŞİM sayfasındaki TEKNİK DESTEK ekibine ile irtibata
geçiniz.

Eğitim ve öğretim döneminizde başarılar dileriz.
Anadolu Üniversitesi – Eğitim Bilimleri Enstitüsü

