Güncelleme: 05.04.2022

Açık Ders Malzemeleri
Açık Ders Malzemesi (ADM): Bir üniversitede verilen derslerin internet ortamında açık ve ücretsiz olarak
erişimine ve kullanımına imkân sağlayan her türlü ders kaynağıdır. İfade edilen açık ders malzemesi bir
dönemi kapsayan (14 hafta ya da 42-50 saat) ders notları, ders sunumları (powerpoint sunumlar, video,
animasyon, vb.), ders izlencesi, örnek sınav ve çözümleri, örnek ödev ve çözümleri, proje ve
uygulamalar, ek okuma parçalarından oluşur (Tüba Açık Ders Malzemeleri Projesi, 2006-2011).

Açık Ders Malzemeleri Sisteminde Uygulanan Standartlar

1. Eklenen 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
üyesi/üyelerine aittir.
2. Teorik dersler bir akademik dönemi kapsayan 12 ya da 14 hafta/konuya bölünmüş ders notları
şeklinde eklenmelidir.
3. Eklenen ders notları sadece konu başlıklarından oluşmamalı, ilgili haftaya/konuya ait yeterli
düzeyde içerikler (uygun puntolarla hazırlanmış, en az 3-5 sayfa word/pdf belgesi ve/veya 8-10
slayt içeren powerpoint sunusu) yer almalıdır.

4. Derste öğretim üyesi/üyelerine ait cv yer almalıdır. (Sistem açık erişimli olduğu için cv’nizde,
T.C. kimlik numarası, cep telefonu, ev adresi gibi kişisel bilgilerinizin olmadığından emin olunuz.)
5. Ana sayfada boş örneği bulunan Ders Onay Formu Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı imzalı olarak
dersin sayfasına word/pdf formatında eklenmelidir. (Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları sisteme
giriş yaptıktan sonra dersi inceleyebilecektir.)
6. Ana sayfada boş örneği bulunan Ders İzlence Formu her derse eklenmelidir.
Varsayılan ders ayarı “gizli (erişime kapalı)” olarak ayarlanmıştır. Derse ait tüm işlemler, Onay
Formu, cv ve ders izlencesi eklemeleri tamamlandıktan sonra kutuphane@ankara.edu.tr mail
adresine dersin erişime açılması talebi içeren bir e-posta atılması yeterlidir.

Bitirme ödevi, Staj, Uygulama, Seminer, Üniversite Yaşamına uyum Laboratuvar Uygulaması
gibi dersler sisteme EKLENMEYECEKTİR!!
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Sistemde Profil oluşturma
1. Sistemde ders oluşturmak için sağ üst köşede yer alan kullanıcı adı ve şifre alanına, kurumsal mail
adresiniz ve bu adresin şifresini kullanarak giriş yapınız.
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2. Eğer sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız karşınıza profil bilgilerinizi doldurmanız gereken bir form
karşılayacaktır. Burada ilgili alanları doldurduktan sonra “Profili Güncelle” butonunu tıklayarak
bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

3. Bu işlemden sonra sistem yöneticisi tarafından “ders ekleme” yetkisi hesabınıza tanımlanacaktır. Burada
yaşanabilecek bir gecikme için kutuphane@ankara.edu.tr adresine ders açıcı yetkisi talebini içeren bir eposta atılması yeterlidir.
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Sistemde ders oluşturma
1. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfaya gelerek (Sol üst köşedeki Ankadem butonu ile gelebilirsiniz) dersi
ekleyeceğiniz fakülte/bölüm/anabilim dalı altına gelmeniz gerekmektedir. Yeni ders ekle butonu ile dersinizi
oluşturabilirsiniz. (İlgili Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı sistemde henüz oluşturulmamış ise
kutuphane@ankara.edu.tr adresine gerekli bilgilerin yer aldığı bir e-posta atılması yeterlidir)
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2. Açılan sayfada zorunlu alanları doldurmanız yeterlidir. Açıklama alanında ders özeti ve dersin görseli
alanlarını doldurmak zorunlu değildir. Ders notları bir sonraki sayfada yüklenecektir, bu sayfaya yüklemeyiniz.
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3. Ders dosyalarını sürükle bırak yöntemi ile ilgili alanlara yüklemek için “Düzenlemeyi Aç” butonunu
tıklayarak düzenlemeye açık hale getirebilirsiniz.

4. Ders sayfasının en üst tarafında Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı imzalı onay formu, öğretim üyesine ait
cv/cvler, ders izlencesi ve yer almalıdır.

Not: Ders erişime açılırken; Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ders onay formları kullanıcılara
görünmeyecek şekilde gizlenmektedir.
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5.

Url Eklemesi (cv, yardımcı kaynak linki)

6. Cv eklemeleriniz için Üniversitemiz cv havuzunu veya Avesis sistemini kullanabilirsiniz. Kendi
hazırladığınız cv’nizi eklemek isterseniz lütfen içeriğinde cep telefonu, ev adresi, T.C. Kimlik numarası gibi
kişisel bilgilerin olmadığından emin olunuz. Sistem açık erişimli olduğu için burada paylaştığınız bilgiler herkes
tarafından görülebilecektir.
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