Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Senato’sunun 16.12.2016 tarih, 446 sayılı toplantı ve 3787 sayılı
kararı ile kabul edilmiştir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
AÇIK DERS MALZEMELERİ DESTEĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının ön lisans, lisans
ve lisansüstü düzeyde hazırlayacakları açık ders malzemeleri için sağlanacak desteğin, ilke ve
yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanan açık ders
malzemeleri için verilecek destek hükümlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Açık Ders Malzemesi: Ankara Üniversitesi’nde verilen dersler için bir akademik
dönemi kapsayan (14 hafta) ders izlencesi, ders notları, ders sunumları, (Ppt, video,
animasyon, vb.) örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev, proje ve uygulamalar, ek okuma
parçalarından oluşan her türlü ders kaynağını,
b) Akademik Birim: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve devlet konservatuvarını,
c) Destek: Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının hazırladıkları açık ders
malzemeleri için verilecek destek türlerini,
ç) Öğretim Elemanı: Ankara Üniversitesi’nin akademik birimlerinde ders veren öğretim
elemanlarını,
d) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
f) Yürütme Kurulu: İlgili Rektör Yardımcısı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanı ve farklı bilim dallarından Rektör tarafından atanacak üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu

ifade eder.

İlkeler
Madde 5- (1) Hazırlanacak açık ders malzemeleri uluslararası standartlar doğrultusunda
hazırlanan “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Açık Ders Malzemeleri Hazırlama
Kılavuzu”(http://www.acikders.org.tr/dokumanlar/acik_ders_malzemeleri_hazirlama_kilavuzu.pdf)
standartlarına uygun olmalıdır.
(2) Hazırlanan açık ders malzemeleri, açık ders tanımında belirtilen bileşenlerden oluşmalıdır.
(3) Hazırlanan açık ders malzemelerinde yer alan bilgi ve belgelerde, telif hakkı ve bilimsel etik
ihlali bulunmamalıdır. Bu konularda her türlü sorumluluk açık ders malzemesini hazırlayan
öğretim elemanına aittir.
(4) 1. ve 2. bentlerde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanarak Üniversite web sayfasında
erişime açılması uygun görülen açık ders malzemeleri için ilgili öğretim elemanının başvurusu,
yürütme kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile destek sağlanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Açık Ders Malzemeleri Desteğine Ait Esaslar
Desteğin Kapsamı
Madde 6- (1) Açık Ders Malzemesi desteği aşağıdaki harcamalara yönelik olarak verilir:
a) Bilimsel ve sanatsal etkinliklere kayıt ücreti,
b) Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım için ulaşım giderleri,
c) Ders malzemesi donanımı.
(2) Destek için söz konusu harcamaların belgelenmesi (bilet, fatura, kayıt bedeli ödeme belgesi
vb.) gerekir.
(3) Öğretim elemanı tarafından yapılan yukarıda belirtilen harcamaların toplamı, Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenen destek miktarından daha az olması durumunda kalan miktar
ilgili öğretim elemanına günlük harcırah olarak da ödenebilir.
Desteğin Miktarı
Madde 7- (1) Açık Ders Malzemesi desteğinden bir yıl içerisinde yararlanabilecek öğretim
elemanı sayısı ve verilecek destek miktarı Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenir.
(2) Öğretim elemanı hazırladığı her açık ders malzemesi için bir kez destekten yararlanabilir.
(3) Öğretim elemanına bir yarıyılda bir kez destek verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Derslerin Yayınlanması
Başvuru
Madde 8- (1) Destek için başvuruların, her yıl nisan ve ekim ayları içerisinde Yürütme
Kuruluna yapılması gerekir. Yürütme Kurulu, başvuruları değerlendirerek hazırlayacağı
raporu, kesin kararı vermek üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.
Açık Ders Malzemelerinin Yayınlanması
Madde 9- (1) Erişime açılan açık ders malzemeleri için hazırlanacak ders kitaplarının basımına
öncelik verilir. Bu kitapların elektronik kopyaları da Ankara Üniversitesi web sayfasından açık
erişimli olarak hizmete sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 10- (1) Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 15/02/2011 tarih ve 948 sayılı
toplantısında 19322 karar sayısı ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri
Desteği Yönergesi” iptal edilmiştir.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12. (1) Bu yönergeyi Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

