DPÜ UZEM
UZAKTAN ÖĞRETİM BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Üniversitemiz Senatosunun 27.08.2021 tarihli toplantısında verdiği kararlar doğrultusunda;
2021-2022

Eğitim-Öğretim

Yılı’ndan

itibaren

açılacak

derslerin

“Yükseköğretim

Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, Üniversitemiz
bölümlerinin müfredatlarının %40’ını aşmayacak şekilde uzaktan öğretim yöntemi ile
yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kılavuzda uzaktan öğretim ile yürütülecek dersler hakkında
genel bilgilendirmeler bulunmaktadır.

1. Sisteme Erişim
•

Öğrenim Yönetim Sistemi’ne http://oys.dpu.edu.tr adresinden erişilmektedir. Sistemdeki
özelliklerin sorunsuz olarak kullanılabilmesi için güncel bir Google Chrome tarayıcısının
kullanılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için aşağıdaki bilgileri kullanmanız
gerekmektedir.
o Kullanıcı Adı: Bütün öğrencilerin kullanıcı adları 12 haneli öğrenci numaralarıdır.
o Şifre: Sisteme giriş için kullanacağınız şifreler ise OBS’ye giriş esnasında
kullandığınız şifrelerdir. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin OBS
şifreleri TC kimlik numaralarının ilk 5 haneleri olarak belirlenmiştir.
Eğer OBS şifrenizi unuttuysanız OBS’ye giriş sayfasındaki “Şifremi Unuttum”
düğmesini kullanarak şifrenizi sıfırlayıp bu şifreyi uzaktan öğretim sistemine girmek
için kullanabilirsiniz.

•

e-Devlet ile Giriş: http://oys.dpu.edu.tr adresindeki giriş sayfasında yer alan “e-Devlet ile
Giriş” butonu kullanılarak da sisteme erişim sağlanabilir.

2. Derslerin İşleyişi
•

Üniversitemiz Senatosunun aldığı kararlar doğrultusunda dersler senkron (canlı/eş zamanlı)
şekilde ve OBS’de yer alan ders programında belirtilen gün ve saatlerde ÖYS’de bulunan
Perculus+ sanal sınıf uygulaması kullanılarak yürütülecektir. İçerisinde uygulama bulunan
derslerin teorik kısımları uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülse bile, dersin öğretim elemanı
tarafından

istenildiği

takdirde

uygulama

kısımlarının

yüz

yüze

uygulamalarla

desteklenmesi de mümkündür.
•

Perculus+ uygulamasında oluşturulan canlı derslerin tarih ve saatleri dersin içerisinde
görüntülenebilmekte ve ders saati geldiğinde öğretim elemanı dersi başlattığı zaman derse
doğrudan katılım sağlanabilmektedir. Öğretim elemanı dersi başlatmadıysa ders saati gelse
de sanal sınıfa giriş yapamazsınız.
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Yapılacak tüm canlı dersler otomatik olarak kayıt altına alınacak olup, canlı derse
katılamayan veya dersi sonradan tekrar izlemek isteyen öğrenciler ÖYS üzerinden
diledikleri zaman izleyebilirler. Bu şekilde arşivden izlenen videolarda canlı sanal sınıf
uygulamalarında yer alan söz isteme, sohbet, soru sorma gibi özellikler kullanılmamakta
olup derste anlatılan konuyla ilgili herhangi bir soru sormak istediğinizde dersin öğretim
elemanı ile ÖYS üzerinden iletişime geçebilir veya kurumsal e-posta adreslerine e-posta
gönderebilirsiniz.

3. İzleme Kaydı & Devamsızlık Takibi
Hem canlı (senkron) hem de sonradan (asenkron) izlemeleriniz ayrı ayrı kayıt altına
alınmaktadır ve bu bilgiler öğretim elemanları tarafından görüntülenebilmektedir. Uzaktan
öğretim kapsamında yürütülen derslerde imza alınmayacak ancak derslere ne kadar katıldığınız
sistem tarafından kayıt altına alınacak ve dönem sonunda ders devam durumlarının
belirlenmesinde kullanılacaktır.

4. Değerlendirme & Sınavlar
2021-2022 Güz döneminde gerçekleştirilecek sınavların yöntemi hakkında kararlar
ilerleyen zamanda Üniversitemiz Senatosu tarafından alınacaktır.

5. Öğretim elemanı – öğrenci iletişimi
Uzaktan öğretimle yürütülen derslerin öğretim elemanlarına ulaşmak istediğinizde ÖYS’de
entegre bir şekilde bulunan “İletişime Geç” özelliğini kullanarak dersi veren öğretim elemanına
mesaj gönderebilirsiniz.
Zaman zaman öğretim elemanları da sizlere sistem üzerinden mesaj gönderebilir ya da
duyuru yapabilirler. Bunlardan haberdar olabilmek için, mesaj ve duyurular bölümlerini düzenli
olarak takip ediniz.
Herhangi bir sorunuz olduğunda ilk iletişim kaynağı olarak lütfen sistem üzerindeki mesaj
bölümünü kullanınız ya da e-posta gönderiniz.

