
 
TÜRK YE B L MLER AKADEM S  (TÜBA) 

ÜN VERS TE AÇIK DERS KAYNAKLARI ÖDÜLLER  ESASLARI* 

TÜBA, uluslararası standartlarda üniversite düzeyinde verilen ders kaynaklarının 
geli tirilmesini ya da yabancı dilde var olan kaliteli ders kaynaklarının Türkçe’ye 
çevrilmesini özendirmek, ngilizce dilinde özgün ders malzemeleri hazırlamak ve 
herkes tarafından ula ılabilir Açık Ders Kayna ı olarak sunulmasını sa lamak için bir 
ödül programı ba latmı tır. 

Açık Ders Kaynakları, ders biçiminde organize edilmi , ücretsiz ve serbestçe 
ula ılabilen, sayısal (dijital) ortamda bulunan, belli lisans ko ulları ile kullanıma ve 
uyarlamaya açık, yüksek kaliteli e itim kaynaklarıdır. 

A a ıdaki esaslar, TÜBA Üniversite Açık Ders Kaynakları Ödülleri’ne ba vuru ve 
de erlendirme yöntemlerini belirler. 

Madde 1.  
TÜBA Açık Ders Kaynakları Ödülleri, üniversite programlarındaki derslere yardımcı 
olmak amacıyla, ekteki artnameye uygun ekilde, 
 a) Türkçe ve özgün olarak hazırlanmı ; 
 b) Yabancı bir dildeki kaliteli ders kaynaklarından Türkçe’ye çevrilmi ; 
 c) Türkiye’deki üniversitelerde görevli ö retim üyeleri tarafından ve ngilizce 

olarak hazırlanmı  ders malzemelerine verilir. 
  
Madde 2. Ödül Esasları, her yıl Eylül ayı içinde, Akademi üyeleri ve üniversite 

rektörlüklerine duyurulur ayrıca TÜBA web sayfasında ilan edilir. 
Ba vurular her yıl Aralık ayının ilk resmi çalı ma günü, çalı ma saati 
bitiminden önce Akademi Ba kanlı ı’na ula tırılmalı ve ba vurular ekteki 
forma uygun olarak yapılmalıdır.  

  
Madde 3. Üniversitelerde verilen bir dersin kaynaklarını sayısal ortamda hazırlayan 

veya çeviren herkes bu ödüle ba vurabilir. Ödül için ba vurulan eserin 
herkesin eri imine açık olması gerekir. 

 
Madde 4. Akademi Konseyi tarafından her yıl, TÜBA Açık Ders Kaynakları Ödülleri 

ile ilgili ba vuruları de erlendirmek ve sonucunu Akademi Konseyi’ne 
sunmak üzere, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek her biri en az be  
ki iden olu acak de erlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyonlarda 
tercihen TÜBA üyeleri, GEB P ödülü sahipleri ve Ulusal Açık Ders 
Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) Yönetim Kurulu Üyeleri yer alır. 
Komisyon ba kanları, Akademi Ba kanı, UADMK Yönetim Kurul 
Ba kanı ve TÜBA Üniversite Açık Ders Malzemeleri Projesi 
Yürütücüsü’nün katıldı ı bir Üst Kurul, Akademi Konseyi’ne sunulmak 
üzere, komisyon raporlarının toplu de erlendirmesini içeren bir rapor 
hazırlar. Ödüller Akademi Konseyi tarafından karara ba lanır.  

 
Madde 5. TÜBA Açık Ders Kaynakları Ödülleri’nin para miktarını ve sayısını her 

mali yılba ında Akademi Konseyi belirler. Ödül kazanan eserler için para 



ödülü ile birlikte plaket ve berat verilir. Bu ödüllere ba vurduktan sonra 
vefat eden eser sahiplerinin (yazarların ya da çevirmenlerin) ödülleri, yasal 
mirasçılarına verilir. Birden fazla sahibi olan eserlerde para ödülü ve 
plaket, eser sahiplerinden imzalı birer yetki belgesi alan sadece bir ki iye 
verilir. 

  
Madde 6. TÜBA Açık Ders Kaynakları Ödülü’nün yanısıra, TÜBA Konseyi’nin 

belirleyece i sayıda Kayda De er Eser Ödülü de (Mansiyon) verilebilir. 
Bu ödülü alan ders kaynakları sahiplerine sertifika takdim edilir.  

 
Madde 7.  Dereceye giren ve ödül alan ders kaynaklarının, UADMK web sitesinden 

yayınlanıp herkesle payla ılması kabul edilmi  sayılır. Yazar, ödül aldı ı 
dersle ilgili de i iklik ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür. Yapılan 
ekleme ve yenilemeler için ödül de erlendirmesi yapılmaz. Ayrıca 
kaynakların telif haklarına aykırı ekilde kullanılmadı ı yazar(lar) 
tarafından resmen taahhüt edilmelidir. 

  
Madde 8. Ödüller her yıl TÜBA’nın kurulu  yıldönümü olan 2 Eylül’de ilan edilir ve 

düzenlenecek törenle kı  dönemi Genel Kurulu’nda sahiplerine verilir.  
  
Madde 9.  Bu esaslar Akademi Ba kanlı ı tarafından yürütülür.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 24.07.09 tarihli 187/5 sayılı Konsey toplantısında onaylanmı tır. 


