


Açık Ders Malzemeleri, eğitsel kay-
nakların öğrenmeye hevesli ve bu 
kaynaklara ihtiyaç duyan herkes ile 
paylaşıldığı elektronik bir ortamdır. 
Bu ortamda yayınlanan yüksek kali-
teli eğitsel kaynaklar ders olarak or-
ganize edilmiştir ve kaynaklar belirli 
lisans koşulları ile koruma altına alın-
mıştır. Açık Ders Malzemeleri Projesi 
ise, paylaşılan kaynakların arttırılması, 
bu kaynakların daha çok kişiye ulaştı-
rılması yolu ile fırsat eşitliği sağlamak 
amacıyla yürütülen uluslararası bir 
projedir. Bir başka deyişle, Açık Ders 
Malzemeleri; okul duvarlarını, coğra-
fi ve fiziksel engelleri aşarak kişilere 
eşit eğitim imkanı sağlamak yönünde 
önemli bir araç olarak tanımlanabilir. 
Bu kapsamda, projeye destek veren 
gönüllü akademisyenler hiçbir karşılık 
beklenmeden, kendileri tarafından ya-
ratılmış ve telif  hakları ile korunmuş 
içerikten arındırılmış ders malzemele-
rini herkesin kullanımına açmayı ka-
bul etmektedir. Bu proje, herhangi bir 
uzaktan eğitim uygulamasından farklı 
olarak kaynaklardan faydalanan kişi-
lere akademik bir derece ya da serti-
fika sağlamamaktadır. Projenin amacı 
ders planlarının, yötemlerinin ve te-
lif  hakkı sorunu olmayan eğitim araç 
gereçlerine erişim sağlayarak eğitimde 
fırsat eşitliğini gözetmektedir. Dersi-
ni zenginleştirmek isteyen veya ken-
di üniversitesinde benzer ders açma-
yı planlayan öğretim üyeleri, ilgilendiği 
alandaki gelişmeleri takip etmek iste-
yen ya da bilgilerini tazeleme ihtiyacı 

duyan mezunlar, bir üniversitede öğ-
renim gören öğrenciler ve herhangi 
bir konuda bilgi edinmek isteyen in-
sanlar bu sistemin doğal kullanıcıla-
rıdır. Açık ders malzemeleri temelde 
konu başlıkları, ders izlencesi ve ders 
notlarından oluşmaktadır. Bu kaynak-
lar simulasyonlar, açıklamalı örnekler, 
görsel ve işitsel ders anlatımları, sınav, 
test ve proje örnekleri ile zenginleşti-
rilebilir.

Türkiye’de Açık Ders  
Malzemeleri
Ülkemizde “Ulusal Açık Ders Malze-
meleri” projesi Tükiye Bilimler Aka-
demisi (TÜBA) öncülüğünde baş-
latılmıştır. 2007 yılında, aralarında 
ODTÜ’nün de bulunduğu 34 üniver-
site, YÖK ve TÜBA’nın katılımıyla 
ulusal bir konsorsiyum kurulmustur 
(http://acikders.org.tr). Bu çatı altın-
da toplanan üniversiteler, ülkemiz-
de akademik bilgi paylaşımının hızla 
artması yönünde çok büyük bir adım 
atmışlardır. Ulusal Açık Ders Malze-
meleri Konsorsiyumu (UADMK)’nun 
amacı “Bilgi paylaştıkça büyür” felse-
fesini Tükiye’de de hayata geçirmek ve 
ders materyallerine erişimde fırsat eşit-
liği sağlamaktır. Ancak 2010 yılı itiba-
riyle konsorsiyuma dahil olan 65 üni-
versiteden sadece 5 tanesi aktif  olarak 
Açık Ders Malzemesi üretimine ve ya-
yınlanmasına devam etmektedir.

Açık Ders Malzemesi üretimini destek-
lemek ve hızlandırmak için UADMK 
tarafından yapılan başvuru olumlu bu-

lunmuş ve DPT tarafından bir proje 
kapsamında desteklenmeye başlamış-
tır. Alanında yetkin öğretim üyeleri 
arasından seçilenler, gerek tercüme ve 
gerekse telif  ders üretimi konusunda 
çalışmaya başlamıştır. 

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri 
Projesi
Ulusal Açık Ders Malzemeleri Kon-
sorsiyumunun kuruluşundan bugüne 
kadar ODTÜ, bütün çalışmalara ak-
tif  olarak katılmaktadır. Proje kapsa-
mında ODTÜ Açık Ders Malzemeleri 
(http://ocw.metu.edu.tr) portalı açıl-
mıştır (bkz. Şekil-1). Portalde yayınla-
nacak ders malzemeleri için çeşitli za-
manlarda duyurular yapılarak gönüllü 
öğretim üyeleri ile iletişime geçilmiş 
ve ders içerikleri yayınlanmaya baş-
lanmıştır. Açık ders malzemelerinin 
yayına hazırlanması ve yayınlanması 
süreci ODTÜ Rektörlüğü’ne bağlı bir 
birim olarak, öğretim teknolojilerinin 
kullanımının arttırılması ve öğretim 
üyelerinin ihtiyaç duydukları desteğin 
sağlanması amacıyla kurulmuş olan 
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi 
tarafından yürütülmektedir. Sistemin 
teknik altyapısının kurulması ve işletil-
mesi ise ODTÜ Bilgi İşlem Dairesi ta-
rafından sürdürülmektedir. Kullanılan 
Açık ders malzemesi portali yazılımla-
rı Bilgi İşlem Dairesi tarafından gün-
cellenmekte ve yedeklenmektedir.

Proje başlangıcından itibaren çeşitli 
zamanlarda duyurular yapılarak gö-
nüllü öğretim üyeleri ile temasa ge-
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çilmektedir. Ders malzemelerini pay-
laşmak isteyen öğretim üyelerinden 
ders malzemelerini Öğretim Tekno-
lojileri Destek Ofisi’ne iletmeleri is-
tenmektedir. Eğer paylaşılmak istenen 
ders materyalleri dijital ortamda (öğ-
retim üyesinin veya dersin web sitesi 
veya METU-Online sisteminde) ya-
yınlanıyor ise veya materyallerin diji-
tal kopyaları var ise materyaller yayın-
landıkları sistemden veya var oldukları 
bilgisayardan alınmaktadır. Öğretim 
üyesinin paylaşmak istediği malzeme-
lerin dijital kopyası yok ise, ofise ula-
şan basılı materyaller dijital ortama 
aktarılabilmektedir. Ayrıca öğretim 
üyelerinden paylaştıkları materyallerin 
telif  hakkı dolayısıyla paylaşılması ve 
yayınlanması yasak olan bölümlerden 
arındırılması istenmektedir.

ODTÜ Açık Ders Malzemeleri sis-
teminde 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle 
18 bölümden, 25 öğretim üyesi tara-
fından hazırlanmış 63 tane ders açıl-
mıştır. Derslerin yanı sıra üniversitede 
öğrencilerin yoğun olarak aldıkları te-
mel derslerdeki laboratuvar uygulama-
ları da bu sisteme aktarılmaya başlan-
mıştır. İlk etapta temel Kimya dersinin 
laboratuvar uygulamalarının videoları 
çekilmiş ve böylece öğrencilerin la-
boratuvara gelmeden önce yapacak-
ları deneylere aşina olmalarının sağ-
lanması hedeflenmiştir. 2010 yılı yaz 
aylarında temel Fizik dersi laboratuva-
rı için aynı çalışmanın tamamlanması 
hedeflenmektedir. Laboratuvar ders 
malzemeleri hem İngilizce ve hem de 
Türkçe hazırlanmaktadır. Böylece ye-
ni açılmakta olan üniversitelerimize 
kaynak sağlanması da hedeflenmek-
tedir. Bir sonraki aşamada ise bu la-
boratuvar uygulamalarının simulasyon 
sürümünün hazırlanması ve öğrenci-
lerin laboratuvara gelmeden önce de-
neyleri sanal ortamda yapabilmesinin 
sağlanması planlanmaktadır. ODTÜ 
Açık Ders Malzemeleri Portalının zi-
yaretçi istatistikleri de takip edilmek-
tedir. Portal, ayda ortalama 2000 kişi 
tarafından ziyaret edilmektedir. Ka-
sım 2009 ile Mayıs 2010 tarihleri ara-
sında 15.000 kişi portalı ziyaret edip, 

ODTÜ’lü öğretim üyelerinin açtığı 
derslerden yararlanmıştır. Şekil-2 ve 
Tablo-1’de ODTÜ derslerinden yarar-
lanan kişilerin ülkeleri ve en çok ziya-
ret eden 10 ülkenin bilgisi verilmekte-
dir.

Açık Ders Malzemeleri, gönüllü ders 
açan öğretim üyelerinin desteği ile 
ayakta kalabilecek bir projedir. Dolayı-
sıyla öğretim üyelerinin projeye ilgisi-
nin arttırılması gerekmektedir. Yapılan 
duyurular ve tanıtımlar, öğretim üye-
lerinden istenen seviyede geri dönüş 
sağlayamamaktadır. Bu duruma, öğre-

tim üyelerinin iş yüklerinin fazla olma-
sı ve teknolojinin dahil olduğu uygula-
malarda çekingen davranmaları sebep 
olabilir. Bu aşamada ders araç ve ge-
reçlerinin hazırlanması veya İnternet 
ortamına aktarılması konularında öğ-
retim üyelerine destek verilmesi çe-
kingenliği ortadan kaldırabilir. ODTÜ 
Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi gi-
bi birimler hem ihtiyaç duyulan deste-
ğin sağlanması hem de Açık Ders Mal-
zemelerini servise açmak konularında 
öğretim üyelerine fazladan yük getir-
memesi için yararlı olmaktadır. Üni-
versite üst yönetiminin projeye verdiği 
destek de açık ders sistemine ders ek-
lenebilmesi konusunda çok önemli ol-
maktadır. Sisteme ders ekleyen öğre-
tim üyelerinin akademik etkinlik puanı 
ile ya da maddi olarak teşvik edilme-
si öğretim üyelerinin derslerini herke-
se açmak yönündeki çekingenliklerini 
ortadan kaldırabilir.

Şekil-1 ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Portalı (Türkçe Arayüz)

Şekil-2 ODTÜ Açık Ders Malzemelerine Ulaşan Ülkeler (Kırmızı noktalar ziyaret yoğunluğu-
nu göstermektedir)

Türkiye

ABD

Almanya

İran

İngiltere

Kanada

Hindistan

Pakistan

Hollanda

Brezilya

Tablo-1 ODTÜ Açık Ders Malzemeleri 
portalını en çok kullanan 10 ülke
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