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Aç›k ve uzaktan ö¤renme günümüze kadar e¤itimde aç›kl›k felsefesi ekse-
ninde evrilmifl ve bu düflünce ekseninde farkl› yaklafl›mlardan faydalan-
m›flt›r. Türkiye’de de bu geliflmelerin bir yans›mas› olarak farkl› Kitlesel
Aç›k Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformlar› ortaya ç›km›flt›r. Bu düflünce-
ler ba¤lam›nda bu çal›flman›n genel amac› Türkiye’de sunulan KAÇD’le-
ri Türk yüksekö¤retimi ba¤lam›nda incelemektir. Bu amaç do¤rultusun-
da nitel tekli durum deseni benimsenmifl; Akadema, AtademiX ve Bilge‹fl
platformlar› incelenmifltir. Araflt›rma bulgular› KAÇD’lerin e¤itimde f›r-
sat eflitli¤i, e¤itimin demokratikleflmesi ve bilginin özgürleflmesi gibi ev-
rensel kavramlara ülkemiz ba¤lam›nda hizmet etti¤ini göstermektedir.
Bunun yan›nda küreselleflen dünyada ve dijital bilgi ça¤›nda yaflanan dö-
nüflümlere paralel olarak de¤iflime uyum sa¤lamak; toplum, sektör ve üni-
versite aras›nda iletiflim ve ifl birli¤i kanallar›n› güçlendirmek; yüksekö¤-
retim kurumlar›n›n operasyonel kabiliyetini farkl› ö¤renme alanlar›nda da
att›rarak kapsay›c› bir yaklafl›mla sosyal adaleti sa¤lamak gibi rollerin güç-
lenmesine katk› sa¤lad›¤› görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Aç›k ve uzaktan ö¤renme, dijital dönüflüm, e¤itimde
aç›kl›k, kitlesel aç›k çevrimiçi dersler, yüksekö¤retim. 

Open and distance learning has evolved on the basis of openness philos-
ophy in education and benefited from various approaches to this philos-
ophy. Different MOOC platforms have emerged in Turkey as a reflec-
tion of these developments. The main purpose of this study is to exam-
ine MOOCs in the context of Turkish higher education. For this pur-
pose, by adopting the qualitative embedded single case design, the
Akadema, AtademiX and Bilge‹fl MOOC platforms were examined. The
findings indicate that MOOCs successfully serve the universal ideals such
as offering equal opportunities in education, democratization of educa-
tion, and liberation of knowledge in Turkey. Besides, MOOCs were
found to contribute to adapting to the changes paralleling the transfor-
mations in the globalizing world and in the digital knowledge age;
strengthening communication and cooperation channels between the
society, industry and university; and finally, fostering social justice with
an inclusive approach by increasing operational capabilities in diverse
educational domains. 

Keywords: Digital transformation, higher education, massive open online
courses, open and distance learning, openness in education.
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AA ç›k ve uzaktan ö¤renme (AUÖ) e¤itsel tan›mlar›n›n
ötesinde bilgiyi insanl›¤›n ortak üretimi ve dolay›s›yla
insanl›¤›n ortak bir de¤eri olarak gören e¤itimde aç›k-

l›k felsefesinden beslenen disiplinler aras› bir aland›r. AUÖ,
kavramsal karakterini flekillendiren e¤itimde aç›kl›k felsefesiyle
(Baker, 2017); bilgi, ö¤renme ve ö¤retme süreçlerinde evrensel
de¤erleri rehber edinmifl ve bunun sonucunda özünde e¤itimde

aç›kl›k felsefesi olan birçok uygulamay› gerçeklefltirmifltir. Kro-
nolojik olarak bak›ld›¤›nda AUÖ’nün kökleri ve uygulamalar›
her ne kadar çok eskilere dayansa da alana özgü uygulamalar›
1700’lü y›llarda bafllam›fl, 1900’lü y›llarda olgunlaflm›fl ve
2000’li y›llarla giderek artm›flt›r (Bozkurt, 2019b). 2000’li y›llar-
da ortaya ç›kan art›fl›n temel sebeplerinden biri de bilgi ve ileti-
flim teknolojilerinde (B‹T) yaflanan geliflmelerle AUÖ alan›n›
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niteleyen tan›mlarda yer alan zaman ve mekân ba¤lam›ndaki
uzakl›¤›n azalt›lmas›; teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak içeri-
¤in sunumunda kapasite art›fl› sa¤lanmas›; ö¤renen, ö¤reten ve
ö¤renme kaynaklar› aras›nda ortaya ç›kan iletiflim ve etkileflim
süreçlerinin güçlenmesidir (Moore ve Kearsley, 1996). B‹T’le-
rin sa¤lad›¤› avantajlar, AUÖ’de içeri¤in sunumunda kapasite
art›fl›na neden olmufl ve çevrimiçi a¤lara dayal› ulafl›labilir ke-
sintisiz ö¤renme süreçleri oda¤›nda özellikle e¤itimde aç›kl›k
felsefesi olan bir dizi uygulaman›n ortaya ç›kmas›na neden ol-
mufltur (JISC, 2015). Aç›k ders malzemeleri, aç›k e¤itsel uygu-
lamalar, aç›k e¤itsel kaynaklar, aç›k eriflim, aç›k bilgi ve aç›k bi-
lim gibi e¤itimde aç›kl›k ekseninde farkl› uygulamalar›n ortaya
ç›kmas›na sebep olmufltur. E¤itimde aç›kl›k hareketinin bir di-
¤er uygulamas› ise Kitlesel Aç›k Çevrimiçi Derslerdir (KAÇD).

‹lgili Alanyaz›n 

KAÇD’ler e¤itimde y›k›c› bir yenilik (Skiba, 2012), bir dev-
rim (Friedman, 2012) ve geleneksel yüksekö¤retim sistemini de-
¤ifltirebilecek bir ç›¤ (Barber, Donnelly ve Rizvi, 2013) gibi me-
taforlarla tan›mlansa da asl›nda uzun zamand›r süregelen aç›kl›k
odakl› hareketin özellikle a¤lara dayal› ö¤renme ile ortaya ç›kan
evrilmifl bir formudur (Zawacki-Richter ve Naidu, 2016). ‹lk
olarak 2008 y›l›nda daha çok yap›land›r›lmam›fl ö¤renme süreç-
lerine özgü ba¤lant›c› ö¤renme kuram› etraf›nda tasarlanm›fl ve
birinci nesil ba¤lant›c› KAÇD’ler (connectivist MOOCs [cMO-
OCs]) ortaya ç›km›flt›r (Siemens, 2013). Birinci nesil KAÇD’ler
yüksekö¤retim kurumlar›, yaflam boyu ö¤renme çevreleri ve po-
püler medyan›n ilgisini çekmifl ve zaman içerisinde yap›land›r›l-
m›fl ö¤retim süreçlerinin bir uzant›s› olarak 2011 y›l›nda gele-
neksel KAÇD’ler (extension MOOCs [xMOOCs]) fleklinde orta-
ya ç›km›flt›r (Bozkurt, Akgün-Özbek ve Zawacki-Richter, 2017;
Stracke ve Bozkurt, 2019). Bu geliflmeleri takiben 2013’te ilk
melez KAÇD örnekleri ortaya ç›kmaya bafllam›fl ve 2015’te bir-
çok KAÇD ba¤lant›c› ve geleneksel örneklerin güçlü yanlar›n›
almak için melez KAÇD prensipleriyle uygulanmaya bafllam›fl-
t›r (Ross, Sinclair, Knox ve Macleod, 2014).

KAÇD’lerin ve e¤itimde aç›kl›k odakl› di¤er geliflmelerin
Türkiye ba¤lam›nda karfl›l›k bulmas›n›n AUÖ alan›nda köklü
bir geçmifl ve deneyime sahip olmas›ndan kaynakland›¤› düflü-
nülmektedir. Aç›k ö¤retim uygulamalar›n›n yan› s›ra aç›k ders
malzemeleri ve aç›k e¤itsel kaynaklara yönelik farkl› giriflimler
olmufl (Kursun, 2011; Kursun, Cagiltay ve Can, 2014); bununla
beraber “e¤itimde aç›kl›k kavram› ve aç›k e¤itsel kaynaklara yö-
nelik fark›ndal›¤›n [yeterince] olmamas›, mevcut giriflimlerin
toplumun taban›ndan [genifl] destek görmemesi, kurumsal dö-
nüflümün sa¤lanamamas›” gibi nedenlerden dolay› sürdürülebi-
lir bir baflar› sa¤lanamam›flt›r (Bozkurt, 2019a, s. 136). ‹lk
KAÇD’lerin ortaya ç›kt›¤› 2008 y›l›n› takiben 2012 y›l›nda
KAÇD’ler tüm dünyada büyük ilgi görmüfl (Bozkurt, 2015; Pap-

pano, 2012) ve KAÇD’lere yüklenen misyonlar ve KAÇD’lerin
yakalad›¤› baflar› Türkiye’de de yans›malar›n› bulmufl, 2013 y›l›
itibariyle farkl› KAÇD platformlar› kurulmufltur. 

KAÇD’ler her ne kadar üzerlerine önemli evrensel misyon-
lar›n yüklendi¤i bir uygulama olsa da sistemden ayr›lma ve ta-
mamlama oranlar› (Jordan, 2014), KAÇD içeriklerinin akredi-
tasyonu (Chauhan, 2014) ve kalitesi (Duart, Roig-Vila, Mengu-
al-Andres ve Durán, 2017), öz-yönelimli, öz-denetimli ve oto-
nom ö¤renen olma gereksinimleri (Arts›n, 2018; Espinosa,
Sepúlveda ve Montoya, 2015; Wong vd., 2019), kitlesel ö¤re-
nen topluluklar›n› ölçme ve de¤erlendirmenin zorluklar› (Xi-
ong ve Suen, 2018) ve ö¤renen motivasyonu (Barak, Watted ve
Haick, 2016) ilgili alanyaz›nda s›kl›kla dikkat çekilen s›n›rl›l›k-
lard›r. Bununla beraber Lambert (2020) taraf›ndan ifade edildi-
¤i üzere KAÇD’ler e¤itimde kapsay›c› yaklafl›m içermesi ve f›r-
sat eflitli¤i sa¤lamas› aç›s›ndan bir dizi güçlü özelli¤e sahiptir.

KAÇD’lere yönelik özellikle benimsenen ifl modeli çerçeve-
sinde flekillenen kritik de¤erlendirmeler de mevcuttur (Koçdar,
Okur ve Bozkurt, 2017). Sistemin yürütülmesinden, derslerin
tasarlanmas›na kadar tüm süreçlerde ciddi kayna¤a ihtiyaç du-
yulmaktad›r (Burd, Smith ve Reisman, 2015; Daniel, 2012). Bu
hizmetlerin aç›kl›k felsefesine uygun bir flekilde sunulabilmesi
için sürdürülebilir ifl modellerine ihtiyaç oldu¤u düflüncesi öne
ç›kmaktad›r. Bu nedenle, KAÇD’lerde dikkat çekilen konular-
dan biri de ticari olmayan sürdürülebilir ifl modellerinin geliflti-
rilmesidir (Daniel, 2012). Di¤er bir engel ise KAÇD’lerin su-
numunda dil-kültür farkl›l›klar›n›n göz önüne al›nmamas›d›r.
Ö¤renme içeriklerinin ço¤unun ‹ngilizce olmas› KAÇD’lerin
önünde aflmas› gereken sosyo-kültürel bir engel olarak de¤er-
lendirilmekte (Adam, 2019), e¤itimde aç›kl›k kavram›n›n ise
Anglosakson bak›fl aç›s› hegemonyas› ile tan›mland›¤›na dikkat
çekilerek KAÇD’ler ba¤lam›nda farkl› dillerde de içeriklerin su-
nulmas›na (Trehan, Sanzgiri, Li, Wang ve Joshi, 2017) ve bu
do¤rultuda yap›lan yerel çal›flmalar›n önemine iflaret edilmekte-
dir (Lockley, 2018). 

Türkiye’de KAÇD’lere yönelik fark›ndal›¤›n az olmas›, s›-
n›rl› say›da yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan KAÇD’lerin su-
nulmas› gibi sebeplerden dolay› ilgili ulusal alanyaz›nda bu çal›fl-
ma konusu hakk›nda yeterince bilgi bulunmamaktad›r (Ayd›n,
2017). Yine bu çal›flmada sunulan verilere göre yüksekö¤retim
kurumlar›n›n %54.1’inin KAÇD sunmak gibi bir planlamas›
yoktur ve daha da önemlisi %30’unun KAÇD sunmak gibi bir
niyeti yoktur (Ayd›n, 2017). Bu durumun sebepleri KAÇD’leri
ilgilendiren konularda telif haklar› ve aç›k lisanslama ba¤lam›n-
da yeterli yasal düzenlemenin olmamas› ve e¤itimde aç›kl›k
odakl› giriflimlere yönelik teflvik mekanizmalar›n›n çal›flmamas›
gösterilebilir (Canbek ve Hargis, 2015; EDUCAUSE, 2021).
Her ne kadar KAÇD’lerin e¤itsel ve sosyal kat›l›m› destekledi¤i-
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ne yönelik araflt›rma bulgular› olsa da (Meri-Yilan, 2020) ö¤ren-
cilerin KAÇD fark›ndal›¤›na yönelik yap›lan baflka bir çal›flmada
çal›flmaya kat›lan 461 ö¤renciden sadece 41 tanesinin (%8.89)
KAÇD’ler hakk›nda fark›ndal›klar›n›n oldu¤u ortaya konulmufl-
tur (Kurt, 2019). KAÇD konusundaki alanyaz›n incelendi¤inde,
Türkiye’de çal›flmalar›n özellikle son y›llarda yap›lmaya bafllan-
d›¤› görülmektedir (Arts›n, 2018; Ayd›n, 2016; Bayrak, 2015;
Bingöl, 2016; Bozkurt, 2016; Çelik, 2015; Göktafl, 2019; Kip
Kayabafl, 2017; K›r, 2019; Özcan, 2019). Bununla beraber,
yap›lan taramalarda Türkiye merkezli KAÇD platformlar›n› bü-
tünsel bir bak›fl aç›s›yla inceleyen bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r.
‹lgili çal›flmalarda dikkat çekilen bir di¤er nokta da ülkemizde
yer alan KAÇD platformlar›n›n yüksekö¤retim kurumlar›n›n sa-
y›s› göz önüne al›nd›¤›nda yeterli say›da olmamas›d›r (Bozkurt,
2020; Karaman, Karsl› ve Kurflun, 2019). Türkiye merkezli
KAÇD platformlar› ile Avrupa ve Amerika merkezli KAÇD
platformlar›n›n karfl›laflt›rmas›n› yapan bir çal›flmada ise konu
çeflitlili¤i bak›m›ndan benzerlikler olmas›na karfl›n içeri¤in sunu-
munda Türkiye merkezli KAÇD’lerde farkl› stratejilerin benim-
sendi¤i bulunmufltur (Yürük, Karaman ve Y›lmaz, 2020).

KAÇD’lere yönelik alanyaz›nda yer alan çal›flmalar incelen-
di¤inde genellikle ö¤renen ve ö¤reten boyutlar›na odaklan›ld›¤›
görülmekte ve KAÇD platformlar›n› inceleyen bir çal›flmaya ge-
reksinim oldu¤u gözlenmektedir. Bu gereksinimden yola ç›ka-
rak bu çal›flman›n genel amac› KAÇD’leri Türkiye ve Türk yük-
sekö¤retim sistemi ba¤lam›nda de¤erlendirmek ve mevcut duru-
mu analiz ederek gelece¤e yönelik ç›kar›mlarda bulunmakt›r.

Yöntem 
Araflt›rma Deseni 

Araflt›rman›n amac› do¤rultusunda nitel durum çal›flmas›
benimsenmifl ve gömülü tekli durum deseni kullan›lm›flt›r (Yin,
1994). Bireylerin, topluluklar›n, gruplar›n ve kurumlar›n çal›fl-
ma konusu olarak incelenebildi¤i nitel durum çal›flmalar› (Ha-
gan, 1993) araflt›rma konusu ile ilgili derinlemesine çözümleme
yapabilmeye ve öngörü sa¤lamaya olanak tan›maktad›r (Schrei-
ber ve Asner-Self, 2011). Bu çal›flma kapsam›nda Türkiye’de
KAÇD’ler bir durum olarak belirlenmifl; Anadolu Üniversitesi
taraf›ndan verilen Akadema, Atatürk Üniversitesi taraf›ndan ve-
rilen Atademix ve son olarak Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) taraf›ndan verilen Bilge‹fl incelenen tekli durumun alt
birimleri olarak tan›mlanarak araflt›rma bulgular› bu çerçevede
çözümlenmifltir. Çal›flma ba¤lam›nda bahsi geçen KAÇD’ler
devlet üniversiteleri taraf›ndan verilip hiçbir kâr amac› gütme-
den yap›lan giriflimler olmas›, e¤itimde aç›kl›k felsefesi ba¤la-
m›nda ifle koflulmas› ve Türkiye’de KAÇD olgusunu iyi yans›-
tan örnekler olmas› sebebiyle seçilmifltir. Bu noktadan hareket-
le bu çal›flman›n ba¤lam› Türkiye’de devlet üniversiteleri tara-

f›ndan ücretsiz verilen ve isteyen herkesin eriflimine aç›k KAÇD
platformlar›d›r. 

Araflt›rmac›lar›n Rolü ve Güvenirli¤i 

Nitel çal›flmalarda araflt›rmac›n›n çal›flma konusu hakk›nda-
ki deneyimi ve araflt›rma bulgular›n› bu do¤rultuda yorumlama-
s› bir gereksinimdir (Ekiz, 2004). Bu tür bir yaklafl›m araflt›rma
bulgular›n›n do¤ru yorumlanmas›na ve dolay›s›yla araflt›rman›n
güvenirli¤inin artmas›na katk› sa¤lamaktad›r. Bu çal›flmada yer
alan araflt›rmac›lar çal›flma konusu olan KAÇD’leri oluflturan alt
birimlerin Türkiye ba¤lam›nda oluflturulmas›nda öncülük eden,
KAÇD’ler üzerine farkl› akademik çal›flmalar› olan araflt›rmac›-
lard›r. Araflt›rmac›lar›n rolünün Türkiye ve Türk yüksekö¤reti-
mi ba¤lam›nda içsel bir bak›fl aç›s› sunmas›n›n, araflt›rma bulgu-
lar›n›n ilk kaynaktan sa¤lanarak çözümlenmesinin çal›flmay› ay-
r›ca güçlendirdi¤i düflünülmektedir.

Verilerin Toplanmas›, Analizi, Geçerlili¤i ve
Güvenirli¤i 

Araflt›rma verileri kat›l›mc› gözlemci bir yaklafl›mla (Jorgen-
sen, 1993) araflt›rma konusu durumun ilk paydafllar›ndan veri
toplayabilmek için amaçl› bir çal›flma grubu oluflturulmufl (Y›ld›-
r›m ve fiimflek, 2016) ve ayr›ca doküman incelemesi yoluyla veri
toplanm›flt›r (Bowen, 2009). Çal›flma grubunda yer alan araflt›r-
mac›lar KAÇD platformlar›n›n yöneticili¤i, KAÇD’lerin ö¤re-
tim tasar›m› gibi süreçlerin yan› s›ra bu konu üzerine ulusal ve
uluslararas› alanyaz›nda çok say›da çal›flma yapm›fl, KAÇD’lerde
ö¤reten ve ö¤renen rollerini tecrübe etmifl araflt›rmac›lard›r. Ve-
rilerin analizinde çal›flman›n öncesinde belirlenen temalara yö-
nelik veriler toplanm›fl ve daha sonra bu veriler sentezlenerek
tart›flma bölümünde ele al›nm›flt›r.

Nitel çal›flmalarda geçerlili¤i sa¤laman›n yollar›ndan birisi
de verilerin ayr›nt›l› olarak rapor edilmesidir (Y›ld›r›m ve fiim-
flek, 2016). Bu ba¤lamda araflt›rman›n amac› do¤rultusunda in-
celenen KAÇD platformlar› detayl› bir flekilde incelenerek ra-
porlanm›fl ve okuyucular›n da kendi yorumlar›n› katabilecekle-
ri doygunlukta veri sa¤lanm›flt›r. Bu ba¤lamda do¤rudan
KAÇD süreçlerinde paydafl olan araflt›rmac›lar›n gözlemlerinin
yan› s›ra kurumsal raporlar ve ilgili KAÇD platformlar› incele-
nerek veri toplanm›flt›r. Çal›flman›n güvenirli¤ini sa¤lamak için
çal›flma konusu hakk›nda do¤rudan ön deneyimleri olan araflt›r-
mac›lar ile ifl birli¤i yap›larak verilerin çözümlenmesi ve yorum-
lanmas› sürecinde ortak paydalar oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r
(LeCompte ve Goetz, 1982). Nitel çal›flmalarda güvenirli¤i sa¤-
lamak ve art›rmak ad›na faydalan›lan yaklafl›mlardan birisi de
çeflitlemedir (triangulation) (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2016). Bu çal›fl-
ma ba¤lam›nda veri ve araflt›rmac› çeflitlemesi yap›larak araflt›r-
man›n amac›na uygun tüm KAÇD örneklerinden veri toplan-



m›fl (Akadema, Atademix ve Bilge‹fl); ayr›ca araflt›rmac› çeflitle-
mesi yoluna da gidilerek bu konuda uzmanl›¤a ve deneyime sa-
hip ilgili KAÇD’lerin süreçlerinde farkl› alanlarda paydafl olan
araflt›rmac›larla farkl› bak›fl aç›lar› ve gerçekli¤e ulafl›lmaya çal›-
fl›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n Güçlü ve S›n›rl› Yanlar› 

Bu araflt›rman›n güçlü yan› araflt›rma konusu olan
KAÇD’leri ulusal alanyaz›nda kapsaml› bir flekilde farkl› plat-
formlar› inceleyerek ve bütüncül bir bak›fl aç›s› sa¤layarak orta-
ya koymas›d›r. Bu flekilde ilgili KAÇD platformlar›nda yer alan
gözlemler, deneyimler ve istatistikler ilgili alanyaz›na kazand›-
r›labilecektir. Bunun yan›nda bu çal›flman›n baz› s›n›rl›l›klar›
vard›r. Bunlardan birincisi çal›flman›n nitel bir durum çal›flmas›
olmas› ve araflt›rma bulgular›n›n genellemeden daha çok anla-
maya yönelik olmas›d›r. ‹kinci olarak araflt›rmac›lar incelenen
KAÇD platformlar›n›n tasar›m› ve yönetiminde paydafl olan bi-
rincil veri kaynaklar›ndan birisidir ve dolay›s›yla yap›lan de¤er-
lendirmeler bir dereceye kadar yans›zd›r. Ancak nitel araflt›rma-
lar›n do¤as› gere¤i araflt›rmac›lar›n kendilerinin de veri toplama
arac› olabilece¤i do¤al olarak kabul edilen bir durumdur (Y›ld›-
r›m ve fiimflek, 2016). Di¤er bir s›n›rl›l›k ise kullan›lan kavram-
larla ilgilidir. E¤itimde aç›kl›k felsefesi ba¤lam›nda aç›kl›¤› fark-
l› flekillerde tan›mlayan (ör. aç›k e¤itim, aç›k ve uzaktan ö¤ren-
me ve uzaktan e¤itim) kavramlar›n yan› s›ra Türkiye’de yasal ta-
n›mlamalar›nda belirtilen gerekliliklerden dolay› aç›k e¤itim,
aç›k ve uzaktan ö¤renme, aç›kö¤retim ve uzaktan e¤itim kav-
ramlar› farkl› uygulamalar› nitelemek için kullan›labilmektedir.
Bu çal›flmada nitelenen ba¤lama göre bu kavramlar farkl› flekil-
lerde kullan›lm›flt›r. Bununla beraber çal›flman›n genelinde ni-
telenmek istenen kavram aç›k ve uzaktan ö¤renmedir.

Bulgular 
Akadema 

Akadema, bilgiye eriflmek isteyen herkese koflulsuz ve üc-
retsiz olarak nitelikli ö¤renme imkân› sunmay› amaçlayan bir
KAÇD platformu ve sosyal sorumluluk projesidir. Anadolu
Üniversitesinin 1982 y›l›ndan beri yürüttü¤ü aç›k ve uzaktan
ö¤renme faaliyetlerinin bir uzant›s› olarak bireylerin yaflam
boyu ö¤renme süreçlerine katk›da bulunmay› hedefleyen
Akadema platformu 2014 y›l›nda kurulmufl ve ilk kez 2015 y›-
l›nda 7 ders ile ö¤renenlere Blackboard ö¤renme yönetim sis-
temi altyap›s› kullan›larak sunulmufltur. Devam›nda aç›k kay-
nak kodlu Moodle ve son olarak Canvas altyap›lar› kullan›l-
m›flt›r.

2015 y›l›ndan beri Akadema derslerine 120 bin kifli kay›t ol-
mufl, kay›tl› tekil kullan›c› say›s› 50 binleri bulmufl; yaklafl›k 5
bin kifliye tamamlama belgesi verilmifltir. Ders tamamlama ora-
n› dönemler itibariyle yaklafl›k %3.5 ile %8 aras›nda de¤iflmek-
tedir (��� Tablo 1). Toplam 969 kiflilik bir örneklemden topla-
nan verilere göre kat›l›mc›lar›n yaklafl›k %50’si erkek, %50’si
ise kad›nd›r. Akadema kat›l›mc›lar›n›n yafl da¤›l›mlar›, e¤itim
düzeylerinin da¤›l›m› ve çal›flma durumlar›n› gösteren bilgiler
ise ��� fiekil 1’de sunulmufltur.

2019 y›l› itibariyle Akadema’da 14 kategoride 107 ders su-
nulmaktad›r. Bu derslerin kategorileri fen ve teknoloji, güzel
sanatlar, hukuk, kiflisel geliflim, müzik, sa¤l›k, sosyal bilimler,
spor, yönetim ve ekonomi ve özel e¤itimdir. Dersler, rehber
gözetimli veya kendi kendine çal›flmaya dayal› bireysel dersler
olmak üzere iki farkl› biçimde sunulmaktad›r. Derslerin sürele-
ri 4–8 hafta aras›nda de¤iflmektedir. Rehber gözetimli dersler
4–8 haftal›k süre boyunca dersin ö¤retim eleman› rehberli¤in-
de, Mart ve Ekim ay›nda bafllamak üzere y›lda iki dönemde yü-
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��� Tablo 1. Akadema’da son 3 dönemde en çok kay›t alan dersler ve derslerin tamamlanma oranlar›.

Ders ad› Toplam kay›t say›s› (f) Belge alan kifli say›s› (f) Ders tamamlanma oran› (%)

Arapçaya Girifl 2747 83 3

Beden Dilini Do¤ru Kullanmak 1870 67 3.5

Uyuflmazl›klara Dostane Çözümler: Arabuluculuk 1844 131 7.1

Temel ‹lk Yard›m Bilgisi 1668 135 8

Do¤al Eczane 1645 95 5.7

Etkili Zaman Yönetimi 1131 54 4.7

Renk Seçebilmek 1048 14 1.3

Nota Ö¤reniyorum 1 1022 4 0.3

Klasik Gitar Ö¤reniyorum 1 1013 7 0.6

Rusçaya Girifl 937 67 7.1

Giriflimcili¤e Bafllang›ç 876 19 2.1



Cilt / Volume 11 | Say› / Issue 2 | Bölüm / Part 2 | 2021

Türkiye’de Kitlesel Aç›k Çevrimiçi Dersler

525

rütülmektedir. Rehber gözetimli dersler, belirlenen dönemle-
rin d›fl›nda ö¤renenlerin kendi h›zlar›nda (self-paced) içeri¤e
ulaflabilecekleri flekilde tasar›mlanm›fl, bu flekilde 7/24/365 bil-
giye eriflimin sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Ders süresi boyunca
verilen etkinlikleri ve ödevleri yerine getirerek baflar›l› olan ka-
t›l›mc›lar tamamlama belgesi almaya hak kazanmaktad›r. Ders
tamamlama belgesi almak isteyen kat›l›mc›lar›n sisteme kay›t
olarak Mart ve Ekim aylar›nda dersin ö¤retim eleman› eflli¤in-
de verilen etkinlikleri ve ödevleri baflar›yla tamamlamalar› ge-
rekmektedir. Ancak, ders tamamlama belgesine ihtiyaç duyma-
yan kat›l›mc›lar, söz konusu iki dönem d›fl›nda da y›l boyunca
istedikleri zaman sisteme kay›t olarak derslerdeki ö¤renme
malzemeleriyle kendi kendilerine çal›flabilmektedirler. Bireysel
dersler, bir ö¤retim eleman› eflli¤inde yürütülmeyip, kat›l›mc›-
lar›n kendi kendilerine çal›flarak ö¤rendikleri dersleri içermek-
tedir. Bu dersler için ders tamamlama belgesi verilmemektedir.
2019 y›l sonu itibariyle derslerin 93’ü rehber gözetimli olup
14’ü bireyseldir.

Derslerde ö¤renme malzemeleri olarak konu anlat›m vide-
olar›, animasyonlar, metinler, etkinlikler, sorular, tart›flma fo-
rumu ve benzeri ö¤renme malzemeleri bulunmaktad›r. Söz ko-
nusu ö¤renme malzemeleri dersin ilgili ö¤retim eleman› tara-
f›ndan haz›rlanmaktad›r. Ö¤retim elemanlar› kat›l›mc›larla
ders süresi boyunca tart›flma forumlar›, duyurular veya do¤ru-
dan mesajlar arac›l›¤›yla efl zamans›z olarak iletiflim kurabil-
mektedir. Benzer flekilde kat›l›mc›lar da birbirleriyle tart›flma
forumlar› ve mesajlar ile etkileflime girmektedirler.

Tamamlama belgesi almaya hak kazanmak için gerçekleflti-
rilecek ölçme ve de¤erlendirme etkinliklerini dersin ö¤retim
eleman› belirlemekte; bu etkinlikler ödev, çoktan seçmeli soru-
lar, tart›flma sorular›n›n yan›tlanmas›, görsellerin haz›rlanmas›
veya bir performans›n sergilendi¤inin gösterilmesi amac›yla ka-
t›l›mc›lar taraf›ndan çekilen videolar olabilmektedir. Kat›l›mc›-
lara destek hizmetleri ö¤retim elemanlar› taraf›ndan verilmekte-
dir. Buna ek olarak kat›l›mc›lara üç kifliden oluflan Akadema eki-
bi taraf›ndan teknik ve yönetsel destek verilmekte, ayr›ca aos-

��� fiekil 1. Akadema kat›l›mc›lar›n›n (a) cinsiyet, (b) yafl, (c) meslek ve (d) e¤itim bilgileri. 
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destek.anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek efl zamans›z
yard›m alabilmektedirler. Kat›l›mc›lar›n yan› s›ra ö¤retim ele-
manlar›na da ders süresi boyunca destek verilmektedir. Her bir
ö¤retim eleman›na ders malzemelerini haz›rlama, Anadolu
ÖYS Sistemine yükleme, dersi yürütme ve ders malzemelerini
güncelleme konular›nda ihtiyaç duyduklar›nda baflvurabilecek-
leri bir ders dan›flman› atanmaktad›r. Ders dan›flmanlar› teknik
bilgi ve beceriye sahip ö¤retim elemanlar›ndan oluflmaktad›r. 

Derslerde kalitenin sa¤lanmas› için çeflitli mekanizmalar
ifle koflulmaktad›r. Her bir süreçte ö¤renenlerin ve ö¤retenle-
rin kullanabilecekleri dokümanlar, formlar ve yönergeler
mevcuttur. Örne¤in, ders açmak isteyen ö¤retim eleman›na
Ders Öneri Formu gönderilmektedir. Bu formda aç›lmas›
planlanan dersin ad›, süresi, tan›m›, hedef kitlesi, haftal›k ola-
rak gerçeklefltirilecek etkinlikler, kullan›lacak malzeme türü
bilgisi ve ö¤retim eleman›n›n konuyla ilgili deneyimine iliflkin
bilgiler istenmektedir. ‹lgili Ders Öneri Formu ö¤retim ele-
man›ndan oluflan Akadema Ders Komisyonu taraf›ndan Ders
De¤erlendirme Formu kullan›larak belirli ölçütlere göre de-
¤erlendirilmektedir. Komisyon, gerekti¤inde önerilerde bulu-
narak ders önerisinin yenilenmesini istemektedir. Ders öneri-
sinin kabul edilmesi durumunda ö¤retim elemanlar›na Ders
Açma Yönergesi, örnek flablonlar ve destek alabilece¤i dan›fl-
man›n bilgileri gönderilmektedir. Buna ek olarak, Avrupa
Uzaktan Üniversiteler Birli¤inin (EADTU) haz›rlad›¤› Kitle-
sel Aç›k Çevrimiçi Derslerin Kalite Standartlar› doküman›
gönderilmekte; ö¤retim elemanlar›ndan dersi bu kalite ölçüt-
leri do¤rultusunda açmas› ve güncellemesi istenmektedir.
Derslerde kalitenin sa¤lanmas› için al›nan bir baflka önlem ise
ders dan›flmanlar›n›n sorumlu olduklar› dersleri her dönem
bafl›nda belli ölçütlere göre kontrol etmesi ve eksikliklerin gi-
derilmesini sa¤lamas›d›r. Bunlara ek olarak, her bir ders döne-
minden önce ö¤retim elemanlar›na yönelik yap›lan bilgilen-
dirme toplant›lar›nda kurallar ve yönergelerin yan› s›ra ö¤re-
tim elemanlar›ndan beklentiler ve varsa süreçte meydana ge-
len de¤iflikliklerle ilgili ö¤retim elemanlar› bilgilendirilmekte-
dir. Bu toplant›larda ö¤retim elemanlar›ndan süreçlerle ilgili
geri bildirim al›narak de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca, her dö-
nem sonunda kat›l›mc›lara ve ö¤retim elemanlar›na anketler
uygulanarak ilgili dönem de¤erlendirilmekte ve sürekli iyilefl-
tirme için bir sonraki dönemde uygulanmak üzere gerekli ka-
rarlar al›nmaktad›r.

2019 y›l› itibariyle mevcut Akadema platformu aç›k kaynak
platformlar arac›l›¤›yla ö¤renenlere ulaflmaktad›r. Her dersin
tart›flma forumu bulunmakla beraber baz› KAÇD’lerde sosyal
medya bir iletiflim arac› olarak kullan›lmaktad›r (ör. Facebook,
WhatsApp). Ders içeriklerinde kullan›lan ö¤renme materyalle-
rinin çeflitlili¤i KAÇD’in konu alan›na göre de¤iflmekle beraber
çoklu ortamlardan ö¤renme kuram› ekseninde sözel (dijital me-

tin, ses kay›tlar›) ve görsel-iflitsel malzemeler (videolar, animas-
yonlar, görseller, infografikler, tablolar vb.) kullan›lmaktad›r.

Akadema’da sunulan ders içeriklerinin büyük bir k›sm› ders
verenlerin kendi haz›rlad›klar› özgün içeriklerdir. Bunun d›fl›n-
da telif hakk› ihlali yapmayan içerikler de paylafl›lmaktad›r (ör.
aç›k eriflime sahip makaleler ve Creative Commons lisansl› vi-
deolar). Bununla beraber gelece¤e yönelik yap›lacak planlama-
lar çerçevesinde KAÇD içeriklerinin aç›k e¤itsel kaynak olarak
haz›rlan›p paylafl›lmas› düflüncesi olgunlaflmaktad›r. 

Akadema KAÇD platformunun yüksekö¤retimde dijital
dönüflüm konular›nda de¤iflimin tetikleyicisi oldu¤u söylenebi-
lir. Örne¤in, Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) taraf›ndan yürütü-
len Yüksekö¤retimde Dijital Dönüflüm Projesinin ö¤retim
üyelerine yönelik aya¤› Akadema üzerinden verilmektedir
(YÖK, 2019). Ayr›ca yap›lan çal›flmalar, Anadolu Üniversitesi
ba¤lam›nda KAÇD içeri¤i haz›rlay›p sunan ö¤retenlerin uzak-
tan çevrimiçi ders haz›rlamaya yönelik becerilerini art›rd›klar›
ve yüz yüze ö¤retim süreçlerinde de edindikleri tecrübeleri kul-
lanarak daha etkili ö¤renme/ö¤retme deneyimleri sa¤layabil-
diklerine iflaret etmektedir (K›r, 2019). Bu bak›fl aç›s›yla ince-
lendi¤inde özelde Akadema KAÇD uygulamas›n›n genelde
Türk Yüksekö¤retimi, e¤itimde aç›kl›k hareketi ve ö¤renenle-
re bilginin sunulmas› kadar ö¤retenlerin de özellikle dijital dö-
nüflüm ve çevrimiçi ö¤renme becerilerini gelifltirmesi ba¤la-
m›nda bir fark yaratt›¤› söylenebilir. Bunlar›n d›fl›nda Türki-
ye’de e¤itimde aç›kl›k ve çevrimiçi ö¤renmenin yayg›nlaflt›r›l-
mas›na yönelik sa¤lanan faydan›n ayr›ca bir katma de¤er oldu-
¤u düflünülmektedir.

AtademiX 

AtademiX, Atatürk Üniversitesi taraf›ndan Aral›k 2004’te
kurulan, kâr amac› gütmeyen, ücretsiz ve Türkiye’de kurumsal
anlamda hizmet vermeye bafllayan ‹nternet üzerinde Herkese
Aç›k Kurs (‹HAK) hareketinin, baflka bir ifadeyle KAÇD’lerin
ilk örneklerinden birisidir ve ayn› zamanda bir KAÇD platfor-
mu sa¤lay›c›s›d›r. 29 Aral›k 2014 tarihinde yaflam boyu ö¤re-
nenlere hizmet sunmaya bafllayan AtademiX, gösterilen yo¤un
ilgi do¤rultusunda yeni KAÇD’ler açarak faaliyetlerine devam
etmifltir. Günümüze kadar AtademiX’te halka yönelik e¤itim-
ler, sektörel e¤itimler, akademik e¤itimler ve üst düzey akade-
mik e¤itimler olmak üzere toplamda 15 KAÇD hizmete sunul-
mufltur.

AtademiX’te farkl› ilgi gruplar›na yönelik dersler yer almak-
tad›r. Bu derslere kat›lmak isteyen herkes herhangi bir kritere
tabi tutulmaks›z›n kay›t olabilmektedir. Dersler alan›nda uz-
manlaflm›fl Atatürk Üniversitesi ö¤retim elemanlar›n›n yan› s›ra
farkl› kurum ve kurulufllardaki alan uzmanlar› taraf›ndan da ve-
rilebilmektedir. Ders sonunda baflar›l› olan kat›l›mc›lara kat›l›m
belgesi verilmektedir. AtademiX yap›s› itibariyle geleneksel
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KAÇD uygulamalar›na daha çok benzemektedir. Öte yandan
geleneksel KAÇD uygulamalar›ndan farkl›laflan yönleri de söz
konusudur. Örne¤in, geleneksel KAÇD uygulamalar›nda ge-
nellikle ö¤renci ile ö¤retmen aras›nda efl zamanl› iletiflim bulun-
mazken, AtademiX’te derslerin ço¤unlu¤unda efl zamanl› ileti-
flim canl› dersler ile sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca dersler video konfe-
ranslar, ders notlar›, bireysel çal›flma dokümanlar›, canl› ve ka-
y›ttan dersler, ödevler ve s›navlar yoluyla ‹nternet üzerinden ifl-
lenmektedir.

AtademiX’in vizyon ve misyonunu, Yunus Emre’nin “birik-
tirdi¤in de¤il, paylaflt›¤›n senindir” anlay›fl› oluflturmaktad›r.
Yani as›l kazanc›n yayg›n olan›n aksine insanlar›n elindekileri
kendisi için biriktirmesinden ziyade bu birikimlerin paylafl›lma-
s› ile edinilece¤inin alt› çizilmektedir. Böylelikle as›l faydan›n
kiflinin baflkalar› ile paylaflmas›ndan ortaya ç›kaca¤› vurgulan-
maktad›r. AtademiX’e isteyen her yafl ve e¤itim düzeyinden ö¤-
renenler kat›labilirler. AtademiX’te konu uzmanlar› taraf›ndan
haz›rlanan KAÇD ile ö¤renenler kiflisel veya profesyonel geli-
flimlerine katk› sa¤layabilirler.

AtademiX’te 2020 y›l› itibariyle 4.500’ü aflk›n ö¤renen en
az›ndan bir derse kay›t olmufltur. Demografik veriler incelendi-
¤inde kat›l›mc›lar›n %57’sinin erkek, %43’ünün ise kad›n oldu-
¤u görülmektedir. ��� fiekil 2’de görülece¤i üzere kat›l›mc›lar›n
%5’i ilk ve ortaö¤retim, %7’si ön lisans, %42’si lisans ve %46’s›
ise lisansüstü düzeyde e¤itime sahiptirler. AtademiX’teki kat›-
l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u kamuda çal›flan ö¤renenlerdir.
Kamu personelini takiben akademisyenler ikinci büyük meslek
grubudur (��� fiekil 2). Bu durumun sebebi AtademiX’te verilen
KAÇD’lerin bir k›sm›n›n akademisyenlere yönelik olmas›ndan
kaynakland›¤› düflünülmektedir. Bu durum ayr›ca belirli kariyer
basamaklar›n› atlam›fl kiflilerin profesyonel geliflimlerini sa¤la-
malar›yla da ilgili olabilir. Ayn› zamanda bir meslek sahibi ol-
mayanlar›n da az da olsa AtademiX’i tercih etti¤i görülmüfltür.
Türkiye’nin tüm illerinden AtademiX’e kay›t yapt›ran ö¤renen-
ler olmakla beraber kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u (%32)
Erzurum’dan, %8’i ‹stanbul’dan, %6’s› Ankara’dan ve %50’si
ise di¤er illerden gelmektedirler (Aydemir vd., 2016).

��� Tablo 2’de görüldü¤ü gibi AtademiX’de verilen dört
farkl› türdeki toplam 15 derste 6.288 kat›l›mc› yer alm›fl ve ta-
mamlanan derslerden yaklafl›k 720 kifli çevrimiçi kat›l›m belge-
si almaya hak kazanm›flt›r. Osmanl› Türkçesi dersi 1308 kifli ka-
y›t alarak en fazla kay›t alan KAÇD olmufltur (%24.73). Halk
Sa¤l›¤› E¤itimi ise 317 kifliye kat›l›m belgesi vererek en fazla ka-
t›l›m belgesi veren KAÇD olmufltur (%44.09). En fazla kat›l›-
m›n halka yönelik derslerde oldu¤u (%40.08) bunu s›ras›yla üst
düzey akademik (%25.73), akademik (%24.63) ve sektörel
(%9.06) derslerin takip etti¤i görülmektedir. Bu konuda dikkat
çeken hususlardan biri de AtademiX bünyesinde ‹l Sa¤l›k Mü-

dürlü¤ü ile yürütülen Halk Sa¤l›¤› E¤itimi adl› dersteki kat›l›m
düzeyidir. Kurumlar›n e¤itim ihtiyaçlar›na yönelik ifl birli¤i içe-
risinde haz›rlanm›fl olan KAÇD’lere kat›l›m›n kurumun kendi
teflvikleri sayesinde yüksek oldu¤u görülmüfltür. 

Her dersin bir ö¤retim eleman› oldu¤u için ö¤renciler aka-
demik destek için ö¤retim elemanlar›ndan destek alabilmekte-

��� fiekil 2. AtademiX kat›l›mc›lar›n›n (a) cinsiyet, (b) e¤itim ve (c) çal›flma
durumu da¤›l›mlar›.
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dirler. Canl› s›n›f oturumlar› özellikle bu deste¤in sa¤lanmas›
için oluflturulmufltur. Bu oturumlar konu anlat›m›ndan ziyade,
genellikle ö¤rencilerin ald›klar› derslere yönelik sorular›n› sora-
rak, uzman›ndan cevaplar›n› alabilecek flekilde tasarlanm›flt›r.
Ö¤rencilere, ö¤renme yönetim sistemi ve canl› s›n›f platformu-
nun kullan›m›na yönelik k›lavuzlar haz›rlanarak ayr›ca teknik
destek sa¤lanm›flt›r. Bunun yan›nda AtademiX’in platformunun
ne oldu¤u, nas›l çal›flt›¤›, derslere kat›l›m›n nas›l sa¤lanaca¤› gi-
bi s›kça sorulan sorular›n bir listesi ç›kar›larak cevaplar› haz›r-
lanm›fl ve ana sayfada yard›m bölümünde hizmete sunulmufltur.

Ö¤retim elemanlar› tamamen gönüllülük esas›na göre ders-
lerini vermifller ve ö¤retim elemanlar›na herhangi bir maddi
destek sa¤lanmam›flt›r. Derslerin planlanmas› ve tasarlanmas›
sürecinde uzaktan e¤itim alan›nda ve aç›kö¤retim fakültelerin-
de görev yapan uzmanlar taraf›ndan destek verilmifltir. Dersin
kaç hafta olaca¤›, içeri¤inin ak›fl›, içeri¤in bireysel ö¤renme for-
mat›nda haz›rlanmas›, senkron oturumlar›n planlanmas› gibi
birçok konuda ö¤retim elemanlar› desteklenmifltir.

Derslerde farkl› türde ölçme de¤erlendirme etkinlikleri yer
almaktad›r. Bunlar k›sa ödevler, araflt›rmalar, çoktan seçmeli k›-
sa s›navlar, forum tart›flma kat›l›mlar›, ders sonu projeler, akran
de¤erlendirmeleri ve ders sonu bitirme s›navlard›r. Bu de¤er-
lendirmeler sonucunda baflar›l› olan ö¤renenlere kat›l›m belge-
si verilmektedir. Bu kat›l›m belgeleri her derse özgü belirlenen
KAÇD baflar› ölçütlerine göre verilmektedir.

Ö¤renme Yönetim Sistemi (ÖYS) olarak Moodle kullan›l-
maktad›r. Ayr›ca canl› s›n›flar›n gerçeklefltirilmesi için Adobe

Connect altyap›s› ifle koflulmaktad›r. ‹çeri¤in sunumunda ise
okuma metinleri, sunular, video kay›tlar›, canl› ders video kay›t-
lar›, haftal›k üniteler gibi farkl› türde, bireysel ö¤renme forma-
t›nda ve aktif kat›l›m› destekleyici materyaller yer almaktad›r.
AtademiX’in gelece¤e yönelik stratejileri aras›nda sürdürülebi-
lir bir yap› kazand›r›labilmesi için:

Ders açma süreçlerinin standardize edilmesi,
Üniversite bünyesinde hali haz›rda devam eden e¤itimlerin
AtademiX arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›r›lmas›, ör. proje ofisi tara-
f›ndan yürütülen proje haz›rlama e¤itimlerinin, ya da meto-
doloji destek ofisi taraf›ndan verilen makale yazma e¤itim-
lerinin AtademiX üzerinden verilmesine yönelik çal›flmalar
tamamlanmak üzeredir.
Aç›kö¤retim fakültesinde yürütülen derslerin yeni gelebile-
cek ö¤renciler için bir pilot alan› olarak da kullan›larak aç›-
kö¤retim sistemini tan›malar›na yönelik bir ortam olufltu-
rulmas›,
Üniversite ba¤lam›nda düzenlenen etkinliklerin kay›t alt›na
al›narak sunuldu¤u aç›k e¤itim kaynaklar› platformuna dö-
nüfltürülmesi planlanmaktad›r.
AtademiX, KAÇD sisteminde kalite güvencesinin sa¤lanma-

s› için derslerin alan›nda uzman kifliler taraf›ndan verilmesi sa¤-
lanm›fl, bunun yan›nda ö¤retim tasar›m›n›n uzaktan e¤itim ko-
nusunda uzman bir ekip ile haz›rlanmas› sa¤lanm›flt›r. Hemen
hemen bütün KAÇD’lerde oldu¤u gibi ders tasar›m›nda belirli
standartlar (dersin süresi, yap›s›, kullan›lacak materyaller, etkin-
likleri vb.) kullan›lm›flt›r (Yürük, Karaman ve Y›lmaz, 2020). 

��� Tablo 2. Ders bazl› kat›l›mc› say›lar› ve kat›l›m belgesi almaya hak kazananlar.

Ders ad› Toplam kay›t say›s› (f) Belge alan kifli say›s› (f) Ders tamamlanma oran› (%)

Osmanl› Türkçesi 1308 82 6.3

Arapçaya Girifl 1025 41 4.0

NVivo ile Nitel Veri 521 9 1.7

Biyoistatistik 1. Kur 499 48 9.6

Akademik Proje Haz›rlama Teknikleri 1 454 37 8.1

Kiflilik Tiplerine Göre Ö¤rencilerle ‹letiflim 408 65 15.9

E¤itimde Temel ‹statistik 343 5 1.5

Halk Sa¤l›¤› E¤itimi 317 317 100

E-Ticaret 284 22 7.7

Biyoistatistik 2. Kur 255 25 9.8

Akademik Proje Haz›rlama Teknikleri 2 231 14 6.1

Temel Yaflam Deste¤i 187 26 13.9

Temel ‹statistik 182 4 2.2

Yal›n Üretim 137 14 10.2

Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim E¤itimi 137 10 7.3



AtademiX’te verilen derslerin tüm ö¤renme materyallerine
(canl› s›n›f ders kay›tlar›, sunumlar, videolar vb.) sisteme kay›t
yap›larak ulaflabilmektedir. Bu sayede platform asl›nda bir nevi
aç›k ders malzeme (open courseware) platformu özelli¤i de tafl›-
maktad›r. Bunun yan›nda e¤itimde aç›kl›k hareketinin yükse-
kö¤retim düzeyinde verilmesi ba¤lam›nda Türkiye’de aç›k e¤it-
sel uygulamalar›n geliflmesine katk› sa¤lamaktad›r.

Bilge‹fl 

Bilge‹fl, 17 Aral›k 2015 tarihinde ODTÜ yürütücülü¤ünde,
Avrupa Birli¤i ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal deste¤i ile
hayata geçirilmifl bir projedir. Proje hedeflerinden en önemlisi
hiçbir koflul gerekmeden herkesin kolayca ve her an ulaflabilece-
¤i bir KAÇD platformu içinde 100 adet Türkçe KAÇD sunmak-
t›r. ‹lk kez 2017 y›l›n›n A¤ustos ay› itibariyle bilgeis.net adresin-
de 10 ders eriflime aç›lm›fl ve ard›ndan di¤er 90 ders de birkaç ay
içerisinde platforma eklenmifltir. ODTÜ Bilge‹fl yürütücü ekibi,
projenin Ekim 2017’de baflar›yla tamamland›¤› andan itibaren
sistemin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak ve yeni KAÇD oluflturma
hedefiyle çal›flmalar›na gönüllü olarak devam etmektedir.

Bilge‹fl KAÇD’leri, projenin hedef kitlesi özelinde KOB‹ ça-
l›flan ve iflverenleri için haz›rlanm›fl olsa da derslerin yap›s› itiba-
riyle her yafltan ve her kesimden kullan›c›n›n faydalanabilece¤i
bir flekilde tasarlanm›flt›r. Di¤er yandan, mesleki geliflimin des-
teklenmesi oda¤› ve motivasyonu ile, bu KAÇD’ler literatürde
(MOOCs for professional development) pdMOOC olarak isimlen-
dirilmifllerdir (Cagiltay, Esfer ve Celik, 2020). Bilinen
KAÇD’lerden farkl› olarak, daha k›sa süreli (3–4 haftal›k), daha
kolay tamamlanabilen, informal ve minimalistik ö¤retim yakla-
fl›mlar›yla bireysel ö¤renmeye yönelik haz›rlanm›fl olan dersler-
de; belirli bir tema içerisinde verilen problemleri çözmek ama-

c›yla basit ve pratik bilgiler içeren prosedür temelli ö¤retim
planlanm›flt›r (Esfer ve Cagiltay, 2018). Bilge‹fl portal› üzerinde-
ki tüm KAÇD’ler 7/24 aç›k olup, ders içerikleri kat›l›mc›lar›n
kendi kendilerine çal›flabilecekleri flekilde sunulmaktad›r. Kat›-
l›mc›lar istedikleri zaman derslere kay›t olarak kendi h›zlar›nda
dersleri al›p tamamlayabilmektedirler. Anlat›c›lar›n eflli¤inde et-
kileflimli videolar, oyun ve simülasyonlar, deneme yan›lmaya yö-
nelik aktiviteler gibi çeflitli elementlerle sunulan KAÇD’lerin
büyük ço¤unlu¤u teknik becerilerle (Drone Operatörlü¤ü,
Python Programlama, Foto¤rafç›l›k, Web Tasar›m› vb.) iliflkili
konular› içerirken, bir k›sm› da sosyal becerileri (Stres Yönetimi,
Liderlik, Zor ‹nsanlarla Bafl Etme vb.) gelifltirmeye yöneliktir.

Bilge‹fl kat›l›mc›lar›n›n demografik bilgileri incelendi¤inde,
fiubat 2020 tarihi itibari ile platform üzerindeki tekil kat›l›mc›
say›s› 163.276 kifli olarak görülmektedir. Fakat sistemsel prob-
lemlerden ötürü platform üzerinde 157.042 kat›l›mc›n›n verisi
mevcuttur. Toplam kat›l›mc›lar›n 58.887’si çal›flan bireylerden
oluflurken 6438 kat›l›mc› ise iflverenlerdir. Bunlar›n d›fl›nda ka-
lan kat›l›mc›lar ise ö¤renciler (K12 ve üniversite ö¤rencileri) ve
çal›flmayan bireylerden oluflmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n 86.373’ü
(%55) erkek ve 70.669’u (%45) ise kad›nd›r. Kat›l›mc›lar›n yafl-
lar›na bak›ld›¤›nda ise, yafllar› 13 ile 70 aras›nda de¤iflen genifl
bir kitle ile karfl›lafl›lmaktad›r (ort.=27.10; SS=9.80). Ayr›ca, ka-
t›l›mc›lar›n e¤itim durumlar› incelendi¤inde, ço¤unlu¤un üni-
versite mezunu (%65) bireylerden olufltu¤u görülmüfltür. Kat›-
l›mc›lar›n 51.824’ü (%33) daha önce bir çevrimiçi ders tecrübe-
sine sahipken 105.218’i (%67) daha önce herhangi bir çevrimi-
çi ders almam›flt›r. Kat›l›mc›lardan 2356’s›n›n (%1.5) engel du-
rumu oldu¤unu belirtirken, 154.686’s›n›n (%98.5) herhangi bir
engel durumu bulunmamaktad›r. ��� fiekil 3’te kat›l›mc›lar›n
cinsiyet ve yafl durumu oranlar› sunulmufltur.
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��� fiekil 3. Bilge‹fl kat›l›mc›lar›n›n (a) cinsiyet ve (b) yafl durumu da¤›l›mlar›. 
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Bilge‹fl portal› aç›k kaynak kodlu Moodle altyap›s› üzerinde
çal›flmakta olup, ders içeri¤inin sunumunda video, görsel ve
metin içeren çoklu ortamlardan fazlas›yla yararlan›lm›flt›r.
Dersler, özellikle bir anlat›c› eflli¤inde etkileflimli videolar, an-
lat›c› içermeyen etkileflimli videolar, statik videolar, oyun ve si-
mülasyonlar, sürükle-b›rak aktiviteleri gibi deneme yan›lmaya
yönelik aktivitelerle ö¤renenlere sunulmufltur. Her KAÇD,
ders tan›t›m›, ders izlencesi, ders sözlü¤ü, forum, konu anlat›m-
lar›, s›navlar ve varsa ödevler bileflenlerinden oluflmaktad›r. Çok
farkl› say›da biçimlendirici ve özetleyici ölçme ve de¤erlendir-
me yöntemi içeren derslerde %70 baflar›y› sa¤layabilen her ka-
t›l›mc›, ODTÜ onayl› ders tamamlama sertifikas›na ücretsiz
olarak PDF format›nda ulaflabilmektedir. Özetleyici ölçme de-
¤erlendirme etkinlikleri kapsam›nda, final proje ödevleri veya
çoktan seçmeli test sorular› kullan›l›rken, biçimlendirici ölçme
ve de¤erlendirme amac›yla ise konu anlat›m› içerisindeki etkile-
flimli videolarda ya da “S›ra Sizde” ekranlar›ndaki farkl› türden
etkileflim ve sorular tercih edilerek kullan›c›lara anl›k geri bildi-
rim sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca, her bölümün sonundaki ödev veya
s›navlar ile de kat›l›mc›n›n baflar› puan› kümülatif olarak hesap-
lanmaktad›r. Derslerde baflar›l› olan kat›l›mc›lar, kazanm›fl ol-
duklar› sertifikalar› platform üzerinden do¤rudan PDF forma-
t›nda indirebilmekte veya platform üzerinden LinkedIn hesap-
lar›na kolayca ekleyebilmektedirler.

Bilge‹fl’te, kat›l›mc›lar›n ödevlerinin de¤erlendirilmesinden,
dersle ilgili çal›flmalara geri bildirim sa¤lanmas›ndan ve yine ka-
t›l›mc›larla birebir iletiflim kurulmas› gibi konulardan alan›nda
uzman olan çevrimiçi asistanlar sorumludur. Bu asistanlar, kat›-
l›mc›lar›n e¤itim ihtiyaçlar›na hizmet etmekte ve ödevlere 72
saat içinde geri bildirim sa¤lamaktad›rlar. Ayr›ca, platformun
destek masas› arac›l›¤›yla, kat›l›mc›lar›n ders d›fl›ndaki soru ve
sorunlar›na ODTÜ ö¤rencileri gönüllü olarak yard›mc› olmak-

tad›r. Platformun sosyal medya hesaplar›n›n yönetimi, yeni
derslerin eklenmesi, fon aray›fl›, mevcut derslerin ve de¤erlen-
dirme yöntemlerinin revizyonu gibi konularda ODTÜ koordi-
nasyon ekibinde gönüllü olarak 8 kifli çal›flmaktad›r. Bu flekilde
ö¤renen destek hizmetleri ba¤lam›nda kalite güvencesi sunul-
mas› amaçlanmaktad›r.

Bilge‹fl kat›l›mc›lar›n›n 67.324 tanesi birden fazla derse ka-
y›t olurken, 19.378 kifli ise platform üzerinden birden fazla ser-
tifika alma hakk› kazanm›flt›r. Toplamda platform üzerinden
bugüne kadar sa¤lanan sertifika say›s› 102.463’tür ve derslerin
tamamlama süresi yaklafl›k olarak 24 gündür. En popüler Bilge-
‹fl dersleri incelendi¤inde, genellikle sosyal becerilere yönelik
derslerin daha çok kat›l›mc›ya sahip oldu¤unu ve tamamlanma
oranlar›n›n oldukça yüksek oldu¤unu görülmektedir. En popü-
ler 10 Bilge‹fl dersi incelendi¤inde 17.040 kat›l›mc› say›s›na sa-
hip olan Kiflisel Stres Yönetimi dersinin en popüler ders oldu-
¤u, 8742 kat›l›mc› say›s›na sahip olan ‹novasyon dersinin ise en
popüler 10. ders oldu¤u görülmektedir. Geleneksel ders ta-
mamlama oranlar› ise en popüler 10 Bilge‹fl dersi için %8.76 ile
%65.64 aras›nda de¤iflmektedir. ��� Tablo 3’te en popüler 10
Bilge‹fl dersi, bunlar›n kat›l›mc› say›lar› ve geleneksel tamam-
lanma oranlar› sunulmufltur.

KAÇD kavram›na yaflam boyu ö¤renme ve profesyonel ge-
liflimi destekleme anlam›nda farkl› bir bak›fl aç›s› getiren Bilge-
‹fl KAÇD’leri (pdMOOC’lar›) kat›l›mc› görüfl ve önerileri do¤-
rultusunda sürekli güncellenmekte ve de¤erlendirme sorular›
her y›l çeflitlendirilmektedir. Dersler kat›l›mc›larla buluflmadan
önce ise, oldukça kapsaml› bir kalite güvence yönetimi meka-
nizmas›ndan geçirilmektedir. Bilge‹fl derslerinin türlerine göre
özellefltirilmifl, ö¤retim tasar›m› süreci standartlar›n› da içeri-
sinde bar›nd›ran ders kalite ölçekleri ile detayl› bir kalite yöne-
timi kurgulanm›flt›r. Bu yönetim anlay›fl›nda, ihtiyaç analizi ça-
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��� Tablo 3. En popüler 10 Bilge‹fl dersi, kat›l›mc› say›lar› ve tamamlanma oranlar›.

Ders ad› Toplam kay›t say›s› (f) Belge alan kifli say›s› (f) Ders tamamlanma oran› (%)

Kiflisel Stres Yönetimi 17.040 6440 37.79

Python Programlama 1 15.118 2621 17.34

Zor ‹nsanlarla Bafl Etme 15.094 7258 48.09

Liderlik 14.980 4542 30.32

Genel ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 11.584 7604 65.64

Programlaman›n Temelleri 11.099 1236 11.14

‹lk Yard›m 10.162 5154 50.72

Proje Yönetimi Hakk›nda Temel Bilgiler 9374 821 8.76

‹fliniz ‹çin Sosyal Medya 9218 2002 21.72

‹novasyon 8742 1475 16.87



l›flmalar›ndan itibaren her dersin ham içerik, kaynaklar, ö¤retim
yaklafl›m›, senaryo, eriflilebilirlik, kullan›fll›l›k ve üretim gibi pek
çok dinami¤e göre kapsaml› bir de¤erlendirmesi mevcuttur. Bu
ba¤lamda haz›rlanm›fl son kullan›c› testleri ile de Bilge‹fl’te ta-
mamlanm›fl bir pdMOOC, aday pdMOOC aflamas›na girmek-
te ve kat›l›mc›lar›n kullan›m›na aç›lmaktad›r. Bilge‹fl üzerinde-
ki dersler Creative Commons CC BY-NC-SA (At›f-Gayri Ti-
cari-Ayn› Lisansla Paylafl) aç›k lisans›na sahiptir. Bu lisans her-
hangi birine Bilge‹fl üzerinde sunulan dersleri ticari amaçlar için
olmayacak flekilde ve ana eserlere referans verilmesi ve ana eser-
lerden üretilen yeni eserlerin ana eserler ile ayn› lisans› tafl›ma-
s› flart› ile yeniden düzenlenmeye, uyarlamaya ve derslerin üze-
rinde gelifltirme yapmaya izin vermektedir.

Derslerin tümünün herhangi bir zaman k›s›tlamas› olmadan
sürekli aç›k ve eriflilebilir olmas› aç›k e¤itim felsefesi ve sürdü-
rülebilir yaflam boyu ö¤renme vizyonunun desteklenmesi aç›-
s›ndan oldukça önemlidir. Bilge‹fl KAÇD’lerin yaratt›¤› en bü-
yük de¤iflimlerden biri, aç›k e¤itim ve yüksekö¤retim ba¤lam›n-
da daha önce çevrimiçi ders tecrübesi olmayan bireylerin bu
tecrübeyi koflulsuz flarts›z kazanabilmesi olmufltur. Dolay›s›yla
genel bir aç›dan bak›ld›¤›nda, Bilge‹fl projesinin hayata geçiril-
mesi ile ülkemiz aç›s›ndan hem nitelikli ifl gücünün art›fl›na kat-
k›da bulunulmakta, hem de herhangi bir amaçla profesyonel
anlamda kendini gelifltirmek isteyen bireylerin istihdam›na yar-
d›m edilebilece¤i gözlemlenmektedir. Ayr›ca engelli bireyler de
platform üzerinden dersler alarak kendilerini gelifltirme flans›
bulmufllard›r. Kat›l›mc›lar›n, 100.000’in üzerinde sertifika sa¤-
lanmas› ile hem ifl baflvurular›nda hem de e¤itim hayatlar›nda
ayr›cal›k elde ettikleri gözlemlenmifltir. Bunlar›n haricinde, K-
12 ve liselerde çal›flan ö¤retmenler kendi dersleri ile ilgili olan
konularda Bilge‹fl derslerinden yararlanmakta ya da ö¤rencile-
rin ön bilgilerini desteklemek amac›yla tercih etmektedirler. Bu
duruma ek olarak ö¤retmenler Bilge‹fl üzerindeki derslerin ba-
z› bölümlerini de kendi ders içeriklerine entegre ederek ö¤ren-
cilerinin ö¤renmelerini desteklemektedirler.

Temel hedefi ülkemizde yeni bir fley ö¤renmek ve kendisini
gelifltirmek isteyen herkes için faydal› olabilecek bir platform
yaratmak olan Bilge‹fl, pek çok kurum ve kuruluflla ifl birli¤ine
aç›k bir politika ile devam etmekte ve e¤itim içeriklerinin
KAÇD’lere dönüflümü konusunda bilgi ve deneyim aktar›m›
yapmaktad›r. Örne¤in, flimdiye kadar Millî Savunma Bakanl›¤›
ile Bilge‹fl platformu üzerinden yurtd›fl› bedelli askerlik uzaktan
e¤itim servisi sunulmufl ve Türkiye Biliflim Derne¤i’nin 10 adet
dersi bilgeis.net bünyesine kat›lm›flt›r. ODTÜ’nün topluma
hizmet kapsam›nda sundu¤u Bilge‹fl KAÇD platformu bir yan-
dan gönüllü çal›flmalar›n ürünü olarak aktif kullan›lmaya devam
ederken, bir yandan da Erasmus+ projelerinde üretilecek mobil
oyun programlamaya yönelik 60 yeni ders ve ö¤retmen e¤itim-

lerine yönelik 6 yeni ders ile gelecek dönemlerde daha fazla der-
sin yay›nlanaca¤› hedefiyle büyümektedir. Ayr›ca, KAÇD’lerin
ODTÜ Sürekli E¤itim Merkezi üzerinden sertifikaland›r›larak
daha da yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. Çeflitli kurumlarla
yap›lan ifl birli¤i protokolleri kapsam›nda da yeni dersler geliflti-
rilmeye devam etmektedir.

Tart›flma
Çal›flma kapsam›nda ele al›n›p incelenen üç KAÇD platfor-

mu incelendi¤inde Türkiye ba¤lam›nda ilginç sonuçlar ç›kmak-
tad›r. Öncelikle demografik bilgiler incelendi¤inde kad›n erkek
da¤›l›m›nda erkek kat›l›mc› oran› biraz fazla olsa da dengeli bir
örüntü olufltu¤u, bununla beraber yafl gruplar› incelendi¤inde
KAÇD’lerin sadece yüksekö¤retim düzeyinde de¤il hemen he-
men her yafl grubundan ö¤renciye hitap etti¤i görülmektedir.
Yafl gruplar›yla ortaya ç›kan bu örüntü KAÇD’lerin yaflam bo-
yu ö¤renme süreçlerini desteklemesi ba¤lam›nda önemli bir
bulgu olarak de¤erlendirilmektedir. Her üç platformda kat›l›m-
c›lar›n e¤itim durumlar› incelendi¤inde ço¤unlukla lisans ve li-
sans sonras› e¤itim düzeyinde kat›l›mc›lar olmakla beraber az
say›da ilk ve orta düzeyde kat›l›mc›n›n olmas› umut verici bir
geliflme olarak de¤erlendirilmektedir. Bu ba¤lamda KAÇD’le-
rin özellikle toplumun farkl› kesimlerinden bireylere ulaflmas›
ve özellikle e¤itim durumu aç›s›ndan yap›land›r›lm›fl ö¤renme
süreçleriyle e¤itim olanaklar›na ulaflamayacak ö¤renenlere de
hitap ederek bilgi aç›¤›n› (information gap) kapatmas› aç›s›ndan
önemli bir rol üstlendi¤i düflünülmektedir. Cinsiyet, farkl› yafl
gruplar› ve e¤itim durumlar› ba¤lam›nda genel bir de¤erlendir-
me yap›ld›¤›nda e¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas› ba¤lam›n-
da KAÇD’lerin önemli bir aç›¤› giderdi¤i söylenebilir.

Kat›l›mc›lar›n çal›flma durumu incelendi¤inde ise çal›flanlar
ve ö¤renciler kadar çal›flmayan ö¤renenlerin de KAÇD’lere ilgi
gösterdi¤i, özel sektörden önemli say›da kat›l›mc› oldu¤u görül-
mektedir. Bilginin yar› ömrünün k›sald›¤›, bilgi ekonomisinin
geçmifle göre daha de¤erli oldu¤u günümüzde (Clarke, 2001)
ö¤renenlerin ihtiyaç duyduklar› yeni bilgiye h›zl› bir flekilde ula-
flabilecekleri yeni kanallara ihtiyaç vard›r ve KAÇD’lerin bu ih-
tiyac› karfl›layabilecek potansiyele sahip oldu¤u düflünülmekte-
dir. Kendini güncelleyebilme becerisinin, küreselleflmeyle bera-
ber rekabetin önem kazand›¤› ve do¤ru bilgiye zaman›nda ulafl-
man›n yaflamsal bir konu oldu¤u günümüzde (World Economic
Forum, 2019) KAÇD’ler önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Güncel
bilgiye ulaflabilmenin önemli oldu¤u bir gelecekte KAÇD’ler
bahsi geçen bu ihtiyac› karfl›lamak, sektörün kendisini ve sahip
oldu¤u ifl gücünü güncel bilgi ve becerilerle donatmak için
önemli roller üstlenebilir. Uzun süreli geleneksel lisans ve lisans
sonras› e¤itim f›rsatlar› yerine KAÇD’ler gibi h›zl› ve anl›k ihti-
yaçlara cevap verebilecek yeni e¤itsel modellere yönelik ihtiya-
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c›n giderek artaca¤› düflünülmektedir. Bu durum önceki ö¤reni-
lenlerin tan›nmas›na olanak tan›man›n yan› s›ra (recognition of
prior learning) (Rampelt ve Suter, 2017); mikrokrediler ve nano-
derecelerin (Lemoine ve Richardson, 2015) bütünsel bir bak›fl
aç›s›yla e¤itim sürecine entegre edilebilmesi için çal›flmalar›n
yap›lmas›, bu ba¤lamda politikalar gelifltirilmesinin önemini or-
taya koymaktad›r. Özellikle özel sektörden kat›l›mc›lar düflü-
nüldü¤ünde asl›nda KAÇD’lerin üniversite-sektör ifl birli¤ini
pekifltirmesi aç›s›ndan da baz› misyonlar› üstlendi¤i görülmek-
tedir. Bu durum üniversitelerin sadece diploma veren kurumlar
olarak statik rolleri de¤il, toplum, sektör ve üniversite ifl birli¤i-
nin artmas› yönünde daha etkili ve de¤iflime yön veren rolleri
de üstlenmeleri aç›s›ndan önemlidir.

‹lgili KAÇD platformlar› incelendi¤inde kendi iç mekaniz-
malar›yla özellikle ö¤retim tasar›m› ve ö¤renen deste¤i aç›s›n-
dan belirli düzenlemelerin yap›ld›¤› görülmektedir. Bununla
beraber KAÇD platformlar›nda yap›lan çal›flmalar›n yayg›n
etkisini art›rabilmek ve bunu ulusal düzeye daha etkili bir fle-
kilde tafl›yabilmek için özellikle kalite güvencesi (Rosewell ve
Jansen, 2014) ve verilen içeriklerin akreditasyonu (Joseph ve
Nath, 2013; Pundak, Sabag ve Trotskovsky, 2014) ba¤lam›n-
da daha fazla çal›flmaya ihtiyaç oldu¤u düflünülmektedir. Bu
ba¤lamlarda yap›lacak çal›flmalar›n daha önce bahsedilen mik-
rokredi ve nanoderecelerle de ilgili oldu¤u ve bu noktalarda
yaflanabilecek geliflmelere ivme kazand›raca¤›n›n alt›n› çizmek
gerekir. Örne¤in YÖK nezdinde oluflturulabilecek yaflam bo-
yu ö¤renme süreçlerini daha görülebilir hale getirebilecek ö¤-
renme portfolyolar›n›n da (Smolyaninova ve Ekaterina, 2020)
kullan›l›p yayg›nlaflmas›na olanak tan›yabilir. Bu flekilde sunu-
lan içerik ve hedef kitle ba¤lam›nda çeflitlilik sunan ilgili
KAÇD platformlar›, aç›k e¤itim ekolojisinde ortak bir hedef
etraf›nda birleflerek e¤itimde aç›kl›k hareketine daha fazla kat-
k› sa¤layabilir.

E¤itimde aç›kl›k kavram› özellikle 2000’li y›llardan sonra
tüm dünyada önem kazanm›flt›r. Özellikle küreselleflme ve kü-
reselleflmeyi tetikleyen unsurlar›n e¤itsel süreçleri kâr amac›
güden bir pazar olarak düflünmesi (Bartlett Frederick, Gul-
brandsen ve Murillo, 2002; Natale ve Doran, 2012) ve deva-
m›nda elefltirel pedagoji ba¤lam›ndaki söylemlerin (Farrow,
2017; Morris ve Stommel, 2017) bu de¤iflmelere ba¤l› olarak
anlam kazan›p daha yüksek sesle söylenmeye bafllanmas› e¤i-
timde aç›kl›k kavram›n› genelde e¤itim, özelde ise yüksekö¤-
retim ba¤lam›nda önemli k›lmaktad›r (Alraimi, Zo ve Ciga-
nek, 2015). E¤itimde aç›kl›k kavram› ülkemizde farkl› giriflim-
lerle yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lsa da (TÜBA, 2012; TÜB‹TAK,
2014) Türkiye ba¤lam›nda KAÇD’ler gibi e¤itimde aç›kl›k ko-
nulu uygulamalar fark›ndal›¤›n az oldu¤u bir konudur (Ayd›n,
2017). Ancak, özellikle 2000’li y›llar›n son çeyre¤ine do¤ru

KAÇD platformlar›n›n ortaya ç›kmas› ve YÖK taraf›ndan ya-
p›lan giriflimlerle de¤er kazanan ve tekrar gündeme gelen bir
konudur (YÖK, 2019). Dolay›s›yla KAÇD’lerin YÖK vizyonu
çerçevesinde gelifltirilen politikalara destek verdi¤i düflünül-
mektedir. ‹ncelenen KAÇD platformlar›nda ifade edilen viz-
yon ve misyon ifadeleri bu düflünceyi do¤rular niteliktedir.
Bununla beraber e¤itimde aç›kl›k hareketini destekleyip bu
hareketi daha ileriye tafl›yabilecek KAÇD platformu özelinde
çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤i öngörülmektedir. Öncelikle mev-
cut KAÇD platformlar›n›n aç›k ders malzemeleri (open course-
ware) olarak ifllevsel olsalar da aç›k e¤itsel kaynak (open educa-
tional resource) olarak daha iyi bir ifl modeli benimsemelerinin
e¤itimde aç›kl›k hareketine anlam kazand›raca¤› düflünülmek-
tedir. Bu süreci desteklemek ad›na ö¤renme içeriklerinin Cre-
ative Commons gibi bir aç›k lisans ile lisanslanmas› bir öneri
olarak getirilebilir. Ancak devlet üniversiteleri taraf›ndan aç›k
e¤itsel uygulamalar› desteklemesi aç›s›ndan (Bozkurt, 2019a)
her üç KAÇD platformunun önemli bir katk› sa¤lad›¤› düflü-
nülmektedir.

Hem uzaktan e¤itim hem de KAÇD’ler ba¤lam›nda yüksek
sistemden ayr›lma ve düflük sistemi tamamlama oranlar› uzun
zamand›r süregelen bir tart›flma konusudur (Jordan, 2014). Ül-
kemizde sunulan KAÇD örnekleri incelendi¤inde farkl› dersler
ba¤lam›nda farkl› oranlar olsa da tamamlama oranlar›n›n orta-
lama %5 ile %25 aras›nda de¤iflti¤i; dolay›s›yla sistemden ayr›l-
ma oranlar›n›n da %75 ile %95 aras›nda de¤iflti¤i görülmekte-
dir. Benzer bir flekilde çok say›da KAÇD incelenerek yap›lan
bir çal›flmada ders tamamlama oran›n›n yaklafl›k %10, sistem-
den ayr›lma oran›n›n ise %90’lar civar›nda oldu¤u rapor edil-
mifltir (Jordan, 2014). Dolay›s›yla Türkiye ba¤lam›ndaki oran-
lar›n dünyadaki di¤er oranlarla k›yasland›¤›nda benzeflti¤i dü-
flünülmektedir. Her üç platformda da verilen dersler incelendi-
¤inde özellikle güncel bir ihtiyac› karfl›layan konular›n (ör. sa¤-
l›k konulu KAÇD’ler) oldu¤u derslere daha fazla ilgi oldu¤u ve
ders tamamlama oranlar›n›n genel ortalamadan daha yüksek
oldu¤u dikkat çekmektedir. Dolay›s›yla aç›lacak ileri KAÇD’le-
re yönelik bir ihtiyaç analizinin etkili olabilece¤i düflüncesini
destekler nitelikte bulgular ortaya ç›kmaktad›r. Bununla bera-
ber özünde e¤itimde aç›kl›k ve esneklik olan bir modelde sis-
temden ayr›lma ve tamamlama gibi nicel ölçütlerle de¤erlen-
dirmek yerine Lambert (2020) taraf›ndan da ifade edildi¤i üze-
re, KAÇD’leri sistemden ayr›lma ve dersi tamamlama oranlar›-
n›n d›fl›nda e¤itimde kat›l›mc› yaklafl›m› ve sosyal adaleti sa¤la-
mas› aç›s›ndan de¤erlendirmek, KAÇD’lerin gerçek potansiye-
lini ortaya ç›karmak aç›s›ndan daha anlaml› olabilir.

KAÇD’ler, içeri¤in sunum fleklinin do¤as› gere¤i uzaktan
e¤itim ve çevrimiçi ö¤renmeye dayal› bir ö¤retim tasar›m›n› be-
nimsemektedir. Türkiye’de bulunan KAÇD’ler, gösterdikleri
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özellikler ba¤lam›nda geleneksel KAÇD s›n›flamas›na dahil edi-
lebilir. Dolay›s›yla içeri¤in sunumunda çoklu ortamlardan ö¤-
renme (multimedia learning) (Clark ve Mayer, 2016) prensipleri-
nin s›kl›kla ifle koflulmas› gerekmektedir. Mevcut KAÇD plat-
formlar›nda içeri¤in bu prensipler çerçevesinde sunumuna dik-
kat edildi¤i görülmektedir. Bununla beraber yat›r›m›n geri dö-
nüflü (return of investment) prensipleri aç›s›ndan de¤erlendirildi-
¤inde elde edilen tecrübe ve bilginin yüksekö¤retimde yaflanan
dijital dönüflüm sürecini destekler nitelikte oldu¤u ve yüksekö¤-
retimde dijital dönüflüm vizyonuna önemli bir katk› sa¤layabile-
ce¤i düflünülmektedir.

Dikkat çeken bir di¤er nokta ise ö¤retim tasar›m›nda fark-
l› yaklafl›mlar›n kullan›lmas›d›r. Örne¤in Akadema platfor-
munda rehber gözetimli dersler söz konusu iken, AtademiX
senkron canl› dersler ile öne ç›kmakta, Bilge‹fl’in ise mikro
ö¤renmeye dayal›; ö¤renenlerin kendi kendilerine çal›flt›klar›
bir ö¤retim tasar›m›n› benimsedi¤i gözlenmektedir. Bu nok-
tada, kendi kendine çal›flma esas›na dayal› olan ve kat›l›mc›la-
ra zaman ve/veya mekân ba¤lam›nda daha fazla esneklik su-
nan derslerde ders tamamlama oranlar›n›n daha yüksek oldu-
¤u gözlenmektedir. Ders çeflitlili¤i aç›s›ndan incelendi¤inde,
Akadema genellikle kiflisel geliflime yönelik içerikler sunar-
ken, AtademiX akademik içerikleri ile öne ç›kmakta, Bilge‹fl
ise daha çok sektörün ihtiyac›n› karfl›layabilecek güncel konu-
larla dikkat çekmektedir.

Sonuç ve Öneriler
E¤itimin giderek metalaflt›¤› ve ekonomik bir de¤er olarak

görüldü¤ü günümüzde KAÇD’lerin ülkemizde kâr amac› güt-
meden e¤itimde aç›kl›k felsefesi ba¤lam›nda devlet üniversitele-
ri taraf›ndan verilmesi önemlidir. Bunun yan› s›ra KAÇD’lerle
yaflam boyu ö¤renme süreçlerinin desteklenmesi kadar e¤itimin
daha demokratik hale gelmesi ve bilginin özgürleflmesi ba¤la-
m›nda ulafl›labilir ö¤renme seçenekleriyle Türkiye ba¤lam›nda
KAÇD’lerin önemli bir misyon üstlendi¤i görülmektedir.

KAÇD’lerin bir durum olarak incelendi¤i bu çal›flmada in-
celenen KAÇD örnekleri ve ilgili alanyaz›n›n taranmas› s›ras›n-
da elde edilen izlenimlere göre afla¤›daki öneriler ileri çal›flma-
lar ba¤lam›nda önerilmektedir:

Kurumlar için öneriler: KAÇD sunan veya bu yönde uy-
gulamalar planlayan kurumlar›n iç ve d›fl kalite güvencesini
sa¤layacak mekanizmalar gelifltirmesi; KAÇD’lerin akredi-
tasyonuna yönelik çal›flmalar yapmas›; e-portfolyo kullan›-
m›n›n aktif ö¤retim tasar›m› süreciyle iliflkilendirilerek ö¤-
renenlerin kiflisel ö¤renme çevrelerini oluflturmalar›na ola-
nak sa¤layan tasar›mlar oluflturulmas›; farkl› kurumlarla ifl-
birli¤i içerisinde ihtiyaca yönelik derslerin tasarlan›p sunul-

mas›; KAÇD tasar›m›nda oyunlaflt›rma gibi ö¤renen moti-
vasyonunu art›rmaya yönelik ö¤retimsel stratejiler gelifltire-
rek ders tamamlama oranlar›n› iyilefltirmeye yönelik çal›fl-
malar yap›lmas›; özellikle karar verici ve politika yap›c› ko-
numdaki kurumlar›n önceki ö¤renilenlerin tan›nmas›, mik-
rokrediler ve nanodereceler gibi konulara yönelik strateji
belgeleri haz›rlamalar› önerilmektedir.
Uygulay›c›lar için öneriler: KAÇD içeri¤ini efl zamanl›
veya efl zamans›z sunan e¤itimcilerin mikro ö¤renme gibi
tasar›msal özellikleri göz önüne alarak içerik haz›rlamalar›;
içeri¤in sunumunda ö¤renen, ö¤reten ve içerik etkileflimine
olanak tan›yan iletiflim kanallar›n› kullanmalar›; salt içeri¤in
sunumundan daha çok sosyal iletiflim ve etkileflime olanak
tan›yarak ö¤renme topluluklar›n›n oluflmas›na olanak tan›-
malar› ve sosyal ö¤renme süreçlerini destekleyecek ö¤retim
tasar›mlar› yapmalar› önerilmektedir.
Araflt›rmac›lar için öneriler: ‹leri araflt›rmalar›n yüksek
sistemden ayr›lma ve düflük ders tamamlama sebeplerini çok
boyutlu olarak inceleyebilecekleri; bu durum çal›flmas› ba¤-
lam›nda ele al›nan mevcut KAÇD’lerde çok fazla tercih edil-
meyen ba¤lant›c› ö¤renme tasar›m›; farkl› etkinlikler eflli¤in-
de kat›l›mc› motivasyonlar›na yönelik müdahalelerin tasar-
lanmas›/de¤erlendirilmesi; makro ve mikro düzeyde de¤er-
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