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Sayin Rektör,

20/10/2009

Ilgi: 17/06/2009 tarih ve B.02.TBA.0.l2-107.04/1843 sayili yazimiz.

Bu yazimizla, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) girisimiyle baslatilan ve
tarafiniza da Ilgi yaziyla bilgi verilen "Açik Ders Malzemeleri Ödül Programi" hakkinda
sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Türkiye Bilimler Akademisi, Ögretim Üyelerimizin Açik Ders Malzemeleri gelistirme
konusunda tesvik edilmesini saglamak amaciyla "TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödül
Programi" nin baslatilmasina karar vermistir. Ögretim Üyelerinizin asagida esaslari ayrintili
olarak bildirilen ödüle basvurabilmeleri için, basvurulan dersin üniversiteniz web sayfasi
üzerinden herkesin erisimine açik olacak sekilde yayinlaniyor olmasi gerekmektedir. Bu
dogrultuda, eger Üniversitenizin konuyla ilgili web sayfasi yoksa, olusturulmasi geregi ortaya
çikmaktadir. Açik Ders Kaynaklari Ödülleri'ne basvurular asagida belirtilen esaslar
dogrultusunda 2010 yilinda baslayacak olup, Ödüller 201 1 yilinda sahiplerine verilecektir.

Üniversiteniz Ögretim Üyelerinin "TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödülleri"ne
basvurusundan büyük mutluluk duyacagimi ifade eder saygilarimi sunarim.
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TÜRKIYE BILIMLER AKADEMISI (TÜBA)

ÜNIVERSITE AÇIK DERS KAYNAKLARI ÖDÜLLERI ESASLARI

TÜBA, uluslararasi· standartlarda üniversite düzeyinde verilen ders kaynaklarinin
gelistirilmesini ya da yabanci dilde var olan kaliteli ders kaynaklarinin Türkçe'ye çevrilmesini
özendirmek, Ingilizce dilinde özgün ders malzemeleri hazirlamak ve herkes tarafindan

ulasilabilir Açik Ders Kaynagi olarak sunulmasini saglamak için bir ödül programi
baslatmistir.

Açik Ders Kaynaklari, ders biçiminde organize edilmis, ücretsiz ve serbestçe ulasilabilen,
sayisal (dijital) ortamda bulunan, belli lisans kosullari ile kullanima ve uyarlamaya açik,
yüksek kaliteli egitim kaynaklaridir.

Asagidaki esaslar, TÜBA Üniversite Açik Ders Kaynaklari Ödülleri'ne basvuru ve
degerlendirme yöntemlerini belirler. .

Madde i.
TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödülleri, üniversite programlarindaki derslere yardimci olmak
amaciyla, ekteki sartnameye uygun sekilde,

a) Türkçe ve özgün olarak hazirlanmis;
li) Yabanci bir dildeki kaliteli ders kaynaklarindan Türkçe'ye çevrilmis;
c) Türkiye'deki üniversitelerde görevli ögretim üyeleri tarafindan ve Ingilizce olarak
hazirlanmis ders malzemelerine verilir.

Madde 2. Ödül Esaslari, her yil Eylül ayi içinde, Akademi üyeleri ve üniversite
rektörlüklerine duyurulur ayrica TÜBA web sayfasinda ilan edilir. Basvurular her
yil Aralik ayinin ilk resmi çalisma günü, çalisma saati bitiminden önce Akademi
Baskanligi'na ulastirilmali ve basvurular ekteki forma uygun olarak yapilmalidir.

Madde 3. Üniversitelerde verilen bir dersin kaynaklarini sayisalortamda hazirlayan veya
çeviren herkes bu ödüle basvurabilir. Ödül için basvurulan eserin herkesin
erisimine açik olmasi gerekir.

Madde 4. Akademi Konseyi tarafindan her yil, TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödülleri ile
ilgili basvurulari degerlendirmek ve sonucunu Akademi Konseyi'ne sunmak üzere,
eserlerle ilgili bilim dallari gözetilerek her biri en az bes kisiden olusacak
degerlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyonlarda tercihen TÜBA üyeleri,
GEBIP ödülü sahipleri ve Ulusal Açik Ders Malzemeleri Konsorsiyumu
(UADMK) Yönetim Kurulu Üyeleri yer alir. Komisyon baskanlari, Akademi
Baskani, UADMK Yönetim Kurul Baskani ve TÜBA Üniversite Açik Ders
Malzemeleri Projesi Yürütücüsü'nün katildigi bir Üst Kurul, Akademi Konseyi'ne
sunulmak üzere, komisyon raporlarinin toplu degerlendirmesini içeren bir rapor
hazirlar. Ödüller Akademi Konseyi tarafindan karara baglanir.



Madde 5. TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödülleri'nin para miktarini ve sayisini her mali
yilbasinda Akademi Konseyi belirler. Ödül kazanan eserler için para ödülü ile
birlikte plaket ve berat verilir. Bu ödüllere basvurduktan sonra vefat eden eser
sahiplerinin (yazarlarin ya da çevirmenlerin) ödülleri, yasal mirasçilarina verilir.
Birden fazla sahibi olan eserlerde para ödülü ve plaket, eser sahiplerinden imzali
birer yetki belgesi alan sadece bir kisiye verilir.

Madde 6. TÜBA Açik Ders Kaynaklari Ödülü'nün yanisira, TÜBA Konseyi 'nin
belirleyecegi sayida Kayda Deger Eser Ödülü de (Mansiyon) verilebilir. Bu ödülü
alan ders kaynaklari sahiplerine sertifika takdim edilir.

Madde 7. Dereceye giren ve ödül alan ders kaynaklarinin, UADMK web sitesinden
yayinlanip herkesle paylasilmasi kabul edilmis sayilir. Yazar, ödül aldigi dersle
ilgili degisiklik ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür. Yapilan ekleme ve
yenilemeler için ödül degerlendirmesi yapilmaz. Ayrica kaynaklarin telif haklarina
aykiri sekilde kullanilmadigi yazar(lar) tarafindan resmen taahhüt edilmelidir.

Madde 8. Ödüller her yil TÜBA'nin kurulus yildönümü olan 2 Eylül'de ilan edilir ve
düzenlenecek törenle kis dönemi Genel Kurulu'nda sahiplerine verilir.

Madde 9. Bu esaslar Akademi Baskanligi tarafindan yürütülür.



TÜRKIYE BILIMLER AKADEMISI
ÜNIvERSITE AÇIK DERS KAYNAKLARI ÖDÜLLERI

ADAVÖNERIFORMU

1. Adi, Soyadi:

2. Dogum Yeri ve Yili:

3. Halen Çalistigi Kurum/ Bölüm:

4. Akademik Unvani: .

5. Ödüle aday ders kaynaginin basligi ve hedefkitle:

6. Varsa hazirlamis oldugu diger açik ders kaynaklari (web sitesi adresi):

7. TÜBITAK-ARBIs formatinda hazirlanmis özgeçmis (Ek).

8. Basvurunun dereceye girmesi ve ödül almasi durumunda UADMK web sitesinden
yayinlanip herkesle paylasilmasinin kabul edildigini bildiren bir izin yazisi (tüm yazarlar
tarafindan imzalarimis) (Ek).

9. Ders içinde telif haklarina aykiri sekilde kaynaklarin kullanilmadiginin taahhüt edildigine
dair yazi (tüm yazarlar tarafindan imzalanmis) (Ek).

10. Yazarin haberlesme adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaralari:

Not:

Aday basvuru formu eksiksiz düzenlenecektir. Hazirlanan ve degerlendirmeye sunulan ders
kaynaklari ve basvuru formu TÜBA (UADMK) web sitesindeki ilgili link kullanarak web
sitesine yüklenecektir. Içerigin sayisal bir kopyasi da CD/DVD ile basvuru formu ile beraber
teslim edilecektir.



Önerilen Açik Ders Kaynaklarinin Degerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Ayrintili ders izlencesinde asagidakilerin bulunmasi zorunludur:

a) Ders tanitim bilgileri (ulusal yeterlilikler çerçevesi dikkate alinarak hazirlanmis);

b) Haftalara göre islenecek konularin ayrilmasi (takvim);

c) Ölçme ve degerlendirmesinin nasil yapilacagi bilgisi;

d) Iletisim bilgileti;

e) Diger bilgiler (kaynakça, baglantilar gibi).

2. Ders takvimine uygun olarak hazirlanan ders notu dosyalarinin (ppt, pdf, doc., html gibi

biçimlerde) bulurimasi zorunludur. Dersin özelligine göre bu notlarin görsel araçlarla

(video, animasyon, resim vb.) desteklenmesi ve etkilesimli kaynaklarin yer almasi
beklenir.

3. Ölçme ve degerlendirme ile ilgili kaynaklarin bulunmasi zorunludur (örnek sinav soru ve

yamtlari, alistirma sorulari, cevap anahtari, ödev vb.).

4. Söz konusu ödüle basvurularda ders materyallerinin Edu Commons platformunda

yüklenmesi tercih edilir. Edu Commons platformu için TüBA web sayfasindan

yararlanilabilir .

5. Türkçe ve Ingilizce'nin dogru ve anlasilir olmasi gerekir.


