
DERS DOKÜMANI HAZIRLAMA VE 
YÜKLEME İŞLEMLERİ

ISPARTA, MART 2020



UZAKTAN EĞİTİMDE DERS İÇERİĞİ HAZIRLAMA

• Uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek olan bir dersin “Ders 
İzlencesi”nin hazırlanması ve haftalık olarak ders dokümanlarının pdf
ve/veya sunum dosyası şeklinde öğrencilerle paylaşılması 
önerilmektedir. 

• 1. Ders İzlencesi 

• Ders izlencesi, en basit şekilde “içindekiler listesi” ya da “bir dersin 
ana hatları” olarak ifade edilmektedir. 1 defaya mahsus hazırlanıp pdf
formatında OBS üzerinden paylaşılmalıdır. 

• Ders izlencesinde, öğretim elemanıyla ilgili bilgiler, öğrencilerin bu 
süreçte öğretim elemanına ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları 
(telefon, e-mail), dersin zamanı, her hafta işlenecek konular, ödevler, 
yararlanan kaynaklar bulunmalıdır (Ek-1-UE_Ders_İzlencesi.docx). 



UZAKTAN EĞİTİMDE DERS İÇERİĞİ HAZIRLAMA

• 2. Ders Dokümanı
• Derse ait konu anlatımının yer aldığı ders dokümanı öğretim elemanı

tarafından haftalık olarak hazırlanmalı ve pdf veya powerpoint formatında
OBS’ye yüklenmelidir. Örnek bir powerpoint şablonu için Ek-2-
Haftalık_Ders_Sunu_Sablonu.pptx dosyası kullanılabilir. Ders Dokümanı
hazırlarken;

• Konu anlatımları basit, sade ve anlaşılır olmalıdır.
• Görsel özellikler (resim, grafik vb.) önemli noktaları vurgulamak amacıyla

kullanılmalı, aşırılıktan uzak olmalıdır.
• İçerisinde kullanılan yazılı metin ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin

pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve gerçek hayatıyla tutarlık
göstermelidir.

• Dersin öğrenim kazanımlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır.



UZAKTAN EĞİTİMDE DERS İÇERİĞİ HAZIRLAMA
• Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Görev ve Sorumlulukları

• Öğretim elemanları, dersten önce o haftaya ait dokümanları OBS’ye yüklemelidir.
Doküman isimlendirmelerinde HAFTA ADI belirtilmelidir.

• Örnek:

• o Hafta7_Zamirler.pdf,

• o Hafta7_Zamirler.pptx

• Uzaktan eğitimin en önemli unsurlarından biri iletişimdir. Öğrencilere verdiğiniz iletişim
kanalları sıklıkla kontrol edilmeli ve mümkün olduğu kadar çabuk dönüt sağlanmalıdır.

• Öğretim elemanı, her hafta canlı ders başlamadan 1 gün önce OBS üzerinden dersi alan
tüm öğrencilere canlı dersin yapılacağına dair hatırlatma mesajını göndermelidir.

• Öğretim elemanı canlı derse başlamadan 10 dakika önce bilgisayarını açarak, Adobe
Connect girişi yapmalı, mikrofon ve kamerasını kontrol ederek öğretme ortamını ders
anlatımı için hazırlamalıdır.

• Canlı dersin yapılamadığı, farklı bir tarih ve saate ertelendiği durumlarda ilgili bölüm
başkanına haber verilmeli ve ardından öğrencilere bilgilendirme mesajı atılmalıdır.



SİSTEME GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

• Sisteme giriş yapmak için;

•http://obs.isparta.edu.tr adresine gidiniz.

•Öğretim Üyesi Giriş Sayfası linkine tıklayarak kullanıcı
adı ve şifrenin sorulduğu ekrandan sisteme giriş
yapınız.

http://obs.isparta.edu.tr/


DOSYA PAYLAŞIMINDA 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Dosyalar en az 8 hafta olma üzere her hafta sisteme yüklenecektir.

• Yüklediğiniz tüm dosyaların toplamı en fazla 1 GB olabilir.

• Dosya isimleri 255 karakterden fazla olmamalıdır.

• Dosya isimlerinde ?,/,!,.,(,),[,],{,},\,+,*,- gibi karakterler olmamalıdır.

• Dosya isimlendirmesinde kısa konu başlığı ve hafta yazılabilir.

• Yüklenen bir dosya istenildiği zaman tekrar kullanılabilecektir.

• .exe uzantılı dosyalar hariç tüm dosyalar sisteme yüklenebilecektir.



https://obs.isparta.edu.tr
adresinden sisteme giriş yapıldıktan 

sonra Ders Dokümanları 
bağlantısından dokümanlar 

paylaşılabilecektir.

https://obs.isparta.edu.tr/


Yeni Dosya Ekleme

• Yeni Dosya Ekle tıklanarak dosya yükleme işlemi yapılır.



Yeni Dosya Ekleme
Gözat bağlantısına tıklayarak 

bilgisayarınızdaki dokümanı seçiniz. 
Açıklama yazarak Kaydet butonuna 

tıklayınız.



Yeni Dosya Ekleme

• Aşağıdaki uyarı alındı ise doküman sisteme yüklenmiş olup 
öğrencilerle paylaşıma hazır hale gelmiştir.



Doküman Paylaşma

• Sisteme yüklemiş
olduğunuz dokümanlar
yandaki gibi sistemde
görüntülenecektir.



Doküman Paylaşma

Yüklediğiniz her bir dosyayı farklı 
dersler ile ilişkilendirebilirsiniz.

Dersinize doküman 
ilişkilendirmek için, dönem 

dersinizi seçtikten sonra "Seçili 
Derse Dosya Ekle" başlığı 

altındaki sol tarafta bulunan 
"Eklenebilecek Dosyalar" 

kısmından dosyanın solundaki 
"+" resmine basarak dosyayı 

dersinize ekleyebilirsiniz. 



Doküman Paylaşma

Sınıf ile paylaşılmış olan dosya ‘Seçili 
Dersin Dosyaları’ kısmında 

görüntülenecektir.



Doküman Paylaşma

Sınıf ile paylaşılmış olan dosya x 
işaretine tıklanarak paylaşımdan 

kaldırılabilir.



EK-1 Uzaktan Eğitim Ders İzlencesi 

Fakülte/MYO/Enstitü

Bölüm/Program

Ders Adı 

Ders Kredi/AKTS

Öğretim Elemanının Adı

E-posta

Telefon 

Canlı Ders Gün ve Saati

Önerilen Kaynaklar



EK-1 Uzaktan Eğitim Ders İzlencesi 
HAFTALAR KONULAR ÖDEV

7. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 
3. . 
4. . 

8. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 

9. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 

(Ödev haftası ve konusu ders öğretim 
elemanı tarafından belirlenip yazılacaktır) 

10. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 

11. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 

12. Hafta Konular: 
1. Konu 1 
2. Konu 2 

(Ödev haftası ve konusu ders öğretim 
elemanı tarafından belirlenip yazılacaktır) 

13. Hafta 

14. Hafta 



EK-2 HAFTALIK DERS SUNU ŞABLONU

• Derse ait konu anlatımının yer aldığı ders dokümanı öğretim elemanı 
tarafından haftalık olarak hazırlanmalı ve pdf veya powerpoint
formatında OBS’ye yüklenmelidir. Örnek bir powerpoint şablonu için 
Ek-2-Haftalık_Ders_Sunu_Sablonu.pptx dosyası kullanılabilir. 





Bölüm / Hafta Hedefleri

• Hedef 1

• Hedef 2

• .

• .

• .













Bölüm / Hafta Özeti

Haftalık özet bilgisi buraya yazılacaktır...



Değerlendirme Soruları / Çalışma Soruları

• Soru 1

• Soru 2

• .

• .

• .



Kaynaklar 

• Kaynak 1

• Kaynak 2

• .

• .

• .



TEŞEKKÜRLER


