

E-Posta Alma Hakkında Önemli Uyarı!

Derse dair duyurular orgun.ankara.edu.tr adresinden ulaşacağınız dersin sayfasında bulunan
haber forumundan yapılacaktır. Bu nedenle dersin sayfasına yüklenmiş ya da sizin yüklediğiniz
e-posta adresinizin geçerli ve sık kullandığınız bir adres olması çok önemlidir. Lütfen sistemde
profilinize girerek gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapınız. Gerekli olan durumlarda siz de
bu haber forumundan hocanıza mesaj gönderebilirsiniz.
Ders forumundan gelen ya da haberinizle ilgili hocanızın yaptığı geri bildirimleri içeren epostaların düzgün alınabilmesi için gelen e-posta adresinin kendi e-posta adres defterinize
eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gönderilen e-postaların Gmail’de spam klasörüne ya
da gelen kutusundaki tanıtımlar sekmesine, Hotmail’de de junk ya da spam klasörlerine düşme
ihtimali vardır. Adres defterine ekleme değişikliği yapıp, belirtilen klasörleri de kontrol
etmenize rağmen e-posta alma sorunu yaşıyorsanız hocanız ile iletişime geçiniz.

Haberi Yapmaya Başlamadan Önce Mutlaka Okumanız
Gereken Önemli Uyarılar


1- Derste vize sınavı için 1 haber uygulaması yapılacaktır. Bu ilk uygulamanın iki ayrı
turu olacaktır. İlk tur haberlerinizi hangi tarih aralığında yazmanız ve göndermeniz gerektiği
size haber forumundan duyurulacaktır. İlk turda yazıp gönderdiğiniz haber hocanız tarafından
değerlendirilerek yeniden yazmanız için size gönderilecektir. İkinci turun ne zaman başlayacağı
ayrıca bildirilecektir. Bu iki turun sonunda alacağınız not vize notunuz olacaktır. Ek süre
verilmeyecektir.
3- Dersin sayfasında haber yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan,
haberinizi yazarken size yol gösterici olacak kaynaklar vardır. Bu kaynakları haberinizi
yazmaya başlamadan önce okumanızda fayda vardır.
5- Haberinizi sisteme yüklemeden önce dersin hocasına gönderip geri bildirim almaya
çalışmayın. Sistem üzerinden gelmeyen hiçbir habere hocanız tarafından yorum
yapılmayacaktır. Haberinizi, haberi hazırlamak için kullanacağımız uygulamadaki “cevabınızı
yazın” bölümüne yapıştırmanız gerekmektedir. Ayrıca word dosyası olarak e-posta ile
göndereceğiniz haberler dikkate alınmayacaktır.
6- Haberinizi hazırlarken kullanacağınız uygulamadaki ham bilgileri, arka plan bilgilerini ve
kaynakların verdiği bilgileri kendi yaratacağınız ayrı bir word dosyasına almanız ve o dosya
üzerinde çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.
7- Tek uygulama hakkınız vardır. Bu nedenle rastgele tıklama yapmayınız. Bu konuda
sorumluluk sizindir.
8- Haberinizi gönderdikten sonra hocanız haberinizi değerlendirip size geri dönüş yapacaktır.
Uygulamanın kendisinin otomatik oluşturduğu derecelendirme ve ek bilgiler dikkate
alınmayacaktır; siz de almayın.
9- Haberi İlk 3 günde yapanlar ek 7 puan, ikinci 3 gün içinde yapanlar ek 4 puan alır.

10- İkinci turun ne zaman başlayacağı dersin forum sayfasından e-postayla ayrıca
duyurulacaktır.
11- Aşağıdaki Birinci Tur Birinci Haber uygulamasını tıklayınca karşınıza ham bilgi ve
arkaplan kesikleri çıkar. Bunları kendi kelime işlemci dosyasınıza kaydedin. Devam
etmek için her sayfanın altında, yönlendirici yazıların tıklanması yeterlidir. Ham bilgileri
ve arka plan kesiklerini aldıktan sonra hangi soruyu sormak istiyorsanız ve bu soruyu
hangi kaynağa sormak istiyorsanız gerekli seçenekleri tıklayın. Buradaki bilgileri de
kelime işlemci dosyanıza aktarın ve haberinizi yazın. Son çıkan sayfaya, kelime işlemciye
yazdığınız haberinizi kaydedin/gönderin.
Haberinizi gönderdikten sonra haberiniz dersin öğretim elemanınca değerlendirilerek
size geri dönüş yapılacaktır.

