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Giriş

 MIT OpenCourseWare (1999)

 2002 yılında 50 ders

 2012 yılın itibariyle 2000+ ders, 100 Milyon tekil kullanıcı

 Açık ders malzemeleri yüksek kalitede, ücretsiz ve tüm kullanıcılara açık olarak yayınlanmış 

olan, üniversite seviyesindeki eğitsel materyaller şeklinde tanımlanmaktadır.

 Açık Ders Malzemeleri kapsamında ders izlenceleri, ders notları, ödevler ve sınavlar yer 

almaktadır.



MIT OpenCourseWare

http://ocw.mit.edu/


Türkiye’de Açık Ders Malzemeleri

 2007 yılına kadar ulusal çapta herhangi bir kurumsal paylaşım söz konusu olmamıştır.

 2007 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Ulusal Açık Ders Malzemeleri projesini 

başlatmıştır. 

 TÜBİTAK önderliğinde 24 üniversitenin temsilcileri, YÖK, DPT ve ULAKBİM temsilcileri Açık Ders 

Malzemelerinin o anki durumunu, faydalarını ve geleceğini tartışmak üzere bir araya 

gelmişlerdir.

 TÜBA, Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunu kurma görevini üstlenmiş, MIT ile irtibata 

geçerek 16 dersin Türkçeye çevrilmesi ve yayınlanması konusunda anlaşmaya varmışlardır.



Türkiye’de Açık Ders Malzemeleri

 Açık Ders Malzemeleri Projesi TÜBA başkanlığında, 61 üniversitenin katılımı ile devam 

etmektedir.

 61 devlet üniversitesi ve özel üniversiteden sadece 8 tanesinde aktif olarak kurumsal Açık 

Ders Malzemeleri sistemi bulunmaktadır.

 Bu üniversiteler Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesidir.



www.acikders.org.tr

http://www.acikders.org.tr/


ODTÜ Açık Ders Malzemeleri

 ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sistemi resmi olarak 16 Nisan 2008 tarihinde başlamıştır.

 Şu anda beş fakülteden otuz üç bölüm altında yer yüz on sekiz ders ile devam etmektedir.

 ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sisteminde yer alan ders materyallerinin çoğu resmi eğitim 

dilinden dolayı İngilizcedir. 

 Türkçe kaynaklar ve öğretim elemanlarına ait seminerleri videolar ve e-kitaplar da 

bulunmaktadır.

 ODTÜ Açık Ders Kaynakları sisteminin yönetimi ise Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 

tarafından sağlanmaktadır. 

 ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Sistemi



ODTÜ Açık Ders Malzemeleri

http://ocw.metu.edu.tr/


Araştırmanın Yöntemi

 Bu betimsel çalışma 2011 – 2012 akademik yılı güz döneminde Genel Kimya dersini alan 

1197 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

 852 Mühendislik, 249 Fen-Edebiyat ve 93 eğitim fakültesi

 Çalışmaya ait veriler yirmi bir soruluk basılı bir anket aracılığıyla toplanmıştır.

 Anket 8 demografik, 9 çoktan seçmeli ve 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır.



Bulgular

 Sistemden haberdar olma: 556 öğrenci haberdarken, 641 öğrenci haberdar değildir

 Sistem kullanımı: 309 öğrenci sistemi düzenli olarak kullanırken, 247 öğrenci sistemden 

haberi olmasına rağmen sistemi kullanmamışlardır. 

 257 öğrenci kimya laboratuvarlarına hazırlanmak, 21 öğrenci hem hazırlık hem de tekrar etmek, 10 

öğrenci de sadece tekrar amacıyla kullanmışlardır.

 236 öğrenci Mühendislik Fakültesi, 46 öğrenci Fen – Edebiyat Fakültesi ve 27 öğrenci Eğitim 

Fakültesi

 Sistemin Avantajları: Dersten önce derse hazırlanmak, Öğrenmeyi kolaylaştırmak, 

Deneylere ayrılan süreyi kısaltmak, sınavlara hazırbulunuşuk düzeyi ve notlarını yükseltmek



Sonuçlar ve Öneriler

 Sistemin hem öğrenciler, hem öğretmenler için avantajları vardır.

 Sistem genel olarak derslere hazırlık amacıyla kullanılmaktadır.

 Sistem yeteri kadar bilinir değildir.

 Sistemin tanıtımı daha iyi yapılmalı ve kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.



Soru ve Öneriler

 Teşekkür ederiz...


