
Öğretim Elemanları için ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi  

Yeni Başlayanlar Eğitimi (Haziran 2011) 

Üniversitelerin bilgi yayma gücü ile üniversitelerin dünya ve ülke çapındaki sıralamaları arasında yakın bir ilişki 

olduğu çeşitli çalışmalar ile ortaya konmaktadır. Bilgi yayma gücünün günümüzdeki en önemli aracı, yıllarca 

sadece sınıf-içinde sayılı öğrenciye sunulan eğitimlere ait ders malzemelerinin artık internet ortamında erişime 

sunulabiliyor olmasıdır.  Bunun ilk adımı, klasik sınıf içi eğitim kapsamında hazırlanan ders malzemelerinin 

öğrencilerle paylaşılmasını sağlayan Ders Yönetim Sistemleri’nin kullanımıdır.  

Üniversitemizde 2005 yılından bu yana Enformatik Bölümü tarafından yürütülen açık kaynak kodlu Moodle 

tabanlı bir ders yönetim sistemi hizmeti verilmektedir.  ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminde 2010–2011 Öğretim 

yılı sonuna kadar yalnızca arzu eden öğretim üyeleri için ders açılmakta iken, Bahar 2011 döneminde 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültelerinin tüm dersleri Ders Yönetim Sisteminde 

açılmıştır. Açılan 2515 derse 424 öğretim üyesi ve 12339 öğrenci kayıtlı iken, derslerin %5’ne karşına gelen 125 

ders gerçekten ders yönetim sisteminden yararlanmıştır.  Bu oran, öğretim üyelerinin derslerinin %95’nde 

henüz kendilerine açılan ders yönetim sisteminden yararlan(a)madıklarını ve öğrencilerinin %95’ini ders 

yönetim sisteminden yararlandırmadıklarını göstermektedir.  

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle ESOGÜ Ders Yönetim Sistemini kullanmak isteyebilecek öğretim üye ve 

elemanlarının sayısının artacağı öngörülmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının ESOGÜ Ders Yönetim 

Sistemi hakkında bilgi edinebilmesi ve sistemin kullanımının yaygınlaşması amacıyla Öğretim Elemanları için 

ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi - Yeni Başlayanlar Eğitimi verilecektir. 

Eğitim bu konuda hiçbir ön çalışması olmayan öğretim elemanlarını da düşünülerek hazırlanmış olup, ESOGÜ 

ders yönetim sisteminin öğretim elemanı ve öğrencilere sunduğu olanaklar tanıtılacak pratik bilgilerle 

katılımcıların ilk uygulamaları yapmaları sağlanacaktır. Öngörülen programda önce konular anlatılıp ikinci 

kısımda uygulama yapılması planlanmıştır. 

Eğitime katılmak isteyenlerin 07 Haziran 2011 Salı günü saat 15:00’e kadar enformatik@ogu.edu.tr adresine: 

{Fakülte/Bölüm/Ünvan/Ad-Soyad/Sicil No/TelefonNo/Eposta Adresi/Yaş }  

bilgilerini göndermeleri yeterlidir.  Katılımcılara katılım onayı, ön bilgi ve belgeler eposta ile eğitim tarihinden 

önce gönderilecektir. Eğitim ile ilgili konular hakkında bilgi almak isteyenler Uzm. Aysun Tok Onarcan’a 

(enformatik@ogu.edu.tr) e-posta atabilir veya dahili 3249’dan ulaşabilirler. Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır.  

 

Tarih: 09 Haziran 2011 Perşembe  

Saat: 14:00  

Yer: ESOGÜ MMF Kimya Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuarı  

Eğitmenler:  
Doç. Dr. Muzaffer KAPANOĞLU (Enformatik Bölüm Başkanı - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 
Araş. Gör. Mete ALİKALFA (Enformatik Bölümü - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 
Uzman Aysun TOK ONARCAN (Enformatik Bölümü - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Program: 
14:00-15:15 ESOGÜ DYS’nin tanıtımı ve kullanımı hakkında bilgi verilmesi 
15:15-15:30 Ara  
15:30-16:30 ESOGÜ DYS Kullanımına yönelik uygulamalar yapılması 

 * Herhangi bir nedenle eğitim iptal edilirse kayıtlı katılımcılar eposta ve/veya telefon ile bilgilendirilecektir. 

 

 



 

Motivasyon: Sınıf-içi derslerin ders yönetim sistemi ile desteklenmesi, dersin etkinliğini ve öğrencilerin başarı 

ve ilgisini olumlu yönde etkilediği gibi öğretim üyelerinin ders yürütme yeteneğini genişleterek bilgi yayma 

gücünü arttırmaktadır.  Yanısıra, derslerin elektronik ortamda sunulur olmasının (ders yönetim sistemi içinde 

sunulması, internet olanakları ile sunulması vb) akademik yükseltme ölçütleri arasına alınması bazı 

üniversitelerde tartışılmakta olup bir kısmında hayata geçirilmiştir.  TÜBA himayesinde kurulmuş olan ve YÖK 

temsilcisinin de içinde yer aldığı Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu tarafından ve Devlet Planlama 

Teşkilatının sağladığı finansal kaynaklar ile ders malzemelerini elektronik ortamda hazırlamış akademisyenleri 

ödüllendirmektedir.  Bu ve benzer gelişmelere öğretim elemanlarının hazırlanması amacıyla 2005 yılından beri 

sunulmakta olan OGÜ DYS ortamı kullanımının arttırılması arzu edilmektedir.   

İçerik: ESOGÜ DYS-Yeni Başlayanlar kursu, bu konuda hiç bir ön çalışması olmayan öğretim elemanlarını da 

düşünerek hazırlanmış olup, ders yönetim sisteminin öğretim elemanı ve öğrencilere sunduğu olanaklar 

tanıtılarak pratik bilgilerle ilk uygulamalarını yapmaları hedeflenmektedir.  Öngörülen programda önce konular 

anlatılıp ikinci kısımda uygulama yapılması planlanmıştır. 

Program Akışı: 

1. Moodle ve ESOGÜ DYS nedir? 

2. Öğretim elemanları ve öğrencilere sisteme kayıt ve erişimleri nasıl sağlanmaktadır? 

3. Statik ve Dinamik Ders Yönetim Araçları nelerdir? 

4. Ders Açma, Ders Kayıt, Öğrencilerle 7x24 İletişim 

5. Ödev ve notların yönetimi 

6. Sınavlarda kullanımı 

7. Çay Arası 

8. Uygulama 

  

 


