
EĞİTİM DUYURUSU 

Ders Yönetim Sistemleri; klasik, sınıf-içi eğitimlerin bilgi yayma gücünün arttırılmasında ilk 

kullanılacak teknolojik olanaklar arasında yer almaktadır.  Üniversitemizde Enformatik Bölümü 

tarafından 2005 yılından itibaren açık kaynak kodlu Moodle sistemi tabanlı ders yönetim sistemi 

olanağı sunulmaktadır.  ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminden 2007 yılından 2010 yılının sonuna 

kadar 106’sı öğretim elemanı olmak üzere toplam 6358 kişi yararlanmış idi.  Bahar 2011 

döneminden itibaren üniversitemizin öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı tüm dersler ders yönetim 

sistemi içinde otomatik olarak açılmakta ve tüm öğretim üyeleri, yardımcıları ve öğrenciler 

derslere atanmaktadır.  Yalnızca 2012-2013 Güz Döneminde açılan ders sayısı 3.910, toplam 

kayıtlı kullanıcı sayısı 47.698’dir (öğretim üyeleri, yardımcıları, personel ve öğrenciler toplamı).  

ESOGDYS’den yararlanma oranı fakülteler arasında farklar göstermekle beraber genel olarak 

%15 düzeyindedir.  Bu oran üniversitemizi en üst sıralara yükseltmeye yetmektedir.  Ancak bu 

konudaki öncü rolümüzü sürdürmek için önümüzdeki bir kaç yıl içinde DYS’den aktif yararlanan 

ders ve katılımcı sayısını %70’lere çıkarmayı hedefliyoruz.  Öğretim üyeleri, öğretim elemanları 

ve yardımcılarının ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin kendilerine sağlayacağı olanaklarla 

tanışmaları ve kullanmalarını kolaylaştırarak yaygınlaştırmak üzere aşağıdaki iki eğitim 

oturumdan herhangi birine katılmaları arzu edilmektedir.  

Eğitime katılmak isteyen öğretim üye, eleman ve yardımcılarının 28 Eylül 2012 Cuma günü saat 

15:00’e kadar enformatik@ogu.edu.tr adresine:  

{Ad-Soyad, Sicil No, TelefonNo (Dahili ve cep), E-posta Adresi, Tercih Edilen Oturum, 
Fakülte/ Bölüm/ Ünvan/}  

bilgilerini göndermeleri yeterlidir.  Katılımcılara katılım ve oturum onayı ve ön bilgi ve belgeler 
eposta ile eğitim tarihinden önce gönderilecektir. 

Eğitim Adı:            
Öğretim Elemanları için ESOGU Ders Yönetim Sistemi -Yeni Başlayanlar 
2012 

Eğitim Salonu:     
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi M3 Bloğu, Salon No: B50 (Kimya Mühendisliği 
Bölümü Bodrum Kat Bilgisayar Laboratuvarı) 

Sabah oturumu:       2 Ekim 2012 Salı 9:30-12:00. 

Öğle oturumu:          2 Ekim 2012 Salı 13:30-16:00. 



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 tartışılmaktadır.  TÜBA 

himayesinde kurulmuş olan ve YÖK temsilcisinin de içinde yer aldığı Ulusal Açık Ders 

Malzemeleri Konsorsiyumu, Devlet Planlama Teşkilatının sağladığı finansal kaynaklar, ile ders 

malzemelerini elektronik ortamda hazırlamış akademisyenleri 

ödüllendirmektedir.  Üniversitemizin gereksinim duyabileceği ders yönetim sistemi ve 

teknolojilerini iyi bilen ve derslerini sözkonusu teknolojilerle yeniden geliştirmiş öğretim 

kadrolarının oluşturulması, üniversitemizin “çağdaş hizmetler sunan”, “ulusal ve uluslararası 

düzeyde saygınlığı olan” ve “alanında öncülük eden ve çalışmaları örnek alınan bir üniversite 

olmak” şeklinde ifade edilen özbakışına da hizmet edecektir.  

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 hakkında pratik bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır.  Eğitim 

programında önce konular anlatılıp ikinci kısımda katılımcıların kendi dersleri üzerinde 

uygulama yapmaları sağlanacaktır. 

1. Moodle ve ESOGÜ DYS’nin tanıtımı   
2. Ders Yönetim Sistemimizin sunduğu olanaklar  
3. Ders malzemelerinin paylaşımı, ödev ve notların yönetimi 
4. Ara 
5. Gerçek dersler üzerinden uygulamalar 

Not:  
i. Başvuruların yetersiz olması halinde oturum gün ve tarihi değiştirilebilir. 
ii. Kontenjan sınırlı olup başvuru sırasına gore kayıt yapılacaktır. 


