
Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformları (Coursera, Edx ve Futurelearn, vb) ile  Ankara Üniversitesi Tarafından Yürütülen Mesleki Sertifika Programlarından 
Alınan Derslerin ve Sertifikaların Tanınma İlkeleri 

 

1- Amaç: 

Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtları aktif olan öğrencilerimizin; kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile  Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlardan ya da Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki 
sertifika programlarından almış ve başarılı olduğu  ve/veya yeni kayıt yaptırıp başaracağı derslerin, tanınma ve kredilendirme ilkelerinin   belirlenmesidir.  

 

1- Dayanak :  

Bu ilkeler; 
a) Ankara Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,  

b) Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 

c)  Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 09.08. 2019 tarih 535/4708 sayılı Senato Kararları ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinin 

Geliştirilmesi İlkeleri “ ,  

d) Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 14.04.2020 tarih ve 553-4900 sayılı Senato Kararı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

 

 

2- Ön lisans-Lisans programlarına kayıtlı aktif öğrenciler:  

 
Başvurular: 
 
1- Coursera, Edx ve FutureLearn gibi programlar Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programları kapsamında sunulan çevrim içi 

derslere yeni kayıt yaptıran veya kayıt yaptırmayı planlayan Üniversitemiz programlarında kayıtları aktif olan öğrenciler; dersin kapsamını/içeriğini 

gösteren “ders bilgi paketi (course info/course catalog/overview)” dökümü ile birlikte ilgili birimlere ön onay  başvurusu yaparlar.  Birim tarafından 

onaylanan derslerin başarılması ve sertifikalandırılması durumunda, öğrenciler bu dersleri alan dışı 2 adet seçmeli dersin yerine saydırabilirler.  

2- Birim yönetim kurulu, öğrenci başvurularını, bu ilkelerin “başvuruların değerlendirilmesi” bölümünde tanımlanan koşulları gözeterek, kabul edilip 

edilmediği, kabul edilmesi ve başarılması durumunda bu ilkelerden tanımlanan çevrim içi platformlardan/programlardan alınan derslerin, öğrencinin 

programındaki hangi alan dışı modüle uygun olduğu kararı yazı ile bildirir.   



3- Birimin onay verdiği bu ilkelerden tanımlanan çevrim içi platformlardan/programlardan dersleri alan ve en az %60 ‘ını başaran öğrenciler bu  derslerin 

tanınması ve not döküm belgelerine işlenebilmesi için, ekinde ilgili derse ait sertifika (course certificate), ders bilgi paketi (course info; veya course catalog 

veya overview), not dökümü (“grades”; %80 vb) içeren bir dilekçe ile birlikte kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. 

4- Üniversitemiz, “Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformları (Coursera, Edx ve Futurelearn, vb) ile  Ankara Üniversitesi Tarafından Yürütülen Mesleki Sertifika 

Programlarından Alınan Derslerin ve Sertifikaların Tanınma İlkeleri” nin yayınlanmasından önce başarılmış derslerin ve/veya  sertifikaların tanınması amacı 

ile yapılan başvurularda 1.madde koşulları uygulanmaz. 

 

Başvuruların değerlendirilmesi :  
Başvurular, ilgili akademik birimin görüşü ve Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuvarı yönetim kurulu tarafından; başarılan dersin içeriği ve/veya öğrenme 
kazanımları ve program yeterliliğinde hangi bilgi-beceri veya yetkinliğe katkı verdiği gözetilerek değerlendirilir. Buna göre; 

1) Öğrencinin almış olduğu ders, kayıtlı olduğu programdaki alan dışı modüllerden uygun olana sayılır ve öğrenci ilgili modülden alması gereken bir dersi almış 

kabul edilir. 

2) Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınan 

100’lük notlar Ankara Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, “Ders başarı notu” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan puan aralıklarına 

karşılık gelen harf notuna çevrilir. 

3) Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınan ve 

sertifikalandırılan derslerde başarı notu bulunmaması durumunda, Ankara Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, “Ders muafiyetleri” 

başlıklı 21’inci maddesinin 2. fıkrasına göre işlem yapılır. 

4) Dersin İngilizce adı, 3 AKTS kredisi ve harf notu karşılığı ortalamaya katılarak öğrenci not döküm belgesinde gösterilir. 

5) Bu derslerden en fazla iki tanesi, alan dışı seçmeli ders olarak sayılabilir. 

6) İkiden fazla ders alınması durumunda alınan ders, zorunlu bir derse, alan seçmeli veya alan dışı seçmeli ders grubuna eşleştirilmeden İngilizce adı, 3 AKTS 

kredisi ve karşılığı harf notu ile ortalamaya katılır şekilde öğrenci not döküm belgesinde gösterilir. 

7) Uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrenciler, Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından 

yürütülen mesleki sertifika programlarından alınacak dersleri, zorunlu bir derse, alan seçmeli veya alan dışı seçmeli ders grubuna eşleştirilmeden, İngilizce adı, 

3 AKTS kredisi ve karşılığı harf notu ile ortalamaya katılır şekilde öğrenci not döküm belgesinde gösterilir. 

8) Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınacak 

dersler için de “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği” ’nin 23’üncü maddesinde yer alan “Ders yükü ve ders alma” koşulları gözetilir. Bu koşullar, 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için aranmaz. 

  

 



4- Lisansüstü programlara kayıtlı aktif öğrenciler 

 
Başvurular: 
 

1- Coursera, Edx ve FutureLearn gibi çevrim içi derslere veya Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programların kayıt yaptıran veya kayıt 

yaptırmayı planlayan Üniversitemiz programlarında kayıtları aktif olan öğrenciler; “ders bilgi paketi (course info/course catalog/overview” dökümü ile birlikte 

ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna ön onay  başvurusu yaparlar.  

2-  Anabilim/anasanat dalı kurulu, danışmanın görüşü ile bu ilkelerin “başvuruların değerlendirilmesi” bölümünde tanımlanan koşulları gözeterek, öğrenci 

başvurularından  kabul edilenleri enstitü yönetim kuruluna önerir.  

3- Enstitü yönetim kurulu, öğrenci başvurularını,  bu ilkelerin “başvuruların değerlendirilmesi” bölümünde tanımlanan koşulları gözeterek, kabul edilip edilmediği 

kararını, öğrencilere yazı ile bildirir. 

4-  Enstitü yönetim kurulunun onay verdiği ve burada tanımlananan programlardan çevrim içi dersleri alan ve yüksek lisans programları için en az %70 ‘ini, 

doktora programları için en az %75’ini başaran öğrenciler bu  derslerinin tanınması ve not döküm belgelerine işlenebilmesi için, ekinde ilgili derse ait sertifika 

(course certificate), ders bilgi paketi (course info; veya course catalog veya overview), not dökümünü (“grades”; %80 vb) içeren bir dilekçe ile kayıtlı oldukları 

anabilim/anasanat dalına başvururlar. 

5- Anabilim/anasanat dalı kurulu, bu ilkelerin “başvuruların değerlendirilmesi” bölümünde tanımlanan koşulları gözeterek, değerlendirdiği başvuru sonuçlarını 

enstitü yönetim kuruluna önerir.  

6- Enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı kurulu önerilerini, bu ilkelerin “başvuruların değerlendirilmesi” bölümünde tanımlanan koşulları gözeterek, 

değerlendirir ve kabul edilip edilmediği kararını, öğrencilere yazı ile bildirir. 

7- Üniversitemiz, “Kitlesel Açık Çevrim İçi Ders Platformları (Coursera, Edx ve Futurelearn, vb) ile  Ankara Üniversitesi Tarafından Yürütülen Mesleki Sertifika 

Programlarından Alınan Derslerin ve Sertifikaların Tanınma İlkeleri” nin yayınlanmasından önce başarılmış derslerin ve/veya  sertifikaların tanınması amacı ile 

yapılan başvurularda 1. 2. ve 3. madde koşulları uygulanmaz. 

 
Başvuruların değerlendirilmesi :  
Başvurular, başarılan dersin içeriği ve/veya öğrenme kazanımları ve program yeterliliğinde hangi bilgi-beceri veya yetkinliğe katkı verdiği gözetilerek; danışman görüşü 
ve ilgili anabilim dalı/anasanat dalı kurulu önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu kararına göre değerlendirilir. Buna göre; 

 
1- Öğrencinin aldığı ve başarmış olduğu ders/dersler, kayıtlı olduğu programda alması gereken dersin/derslerin yerine saydırılamaz. Coursera, Edx ve FutureLearn 

gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınan dersler, İngilizce adı/adları,  3’er 

AKTS kredisi ve karşılığı harf notu ile ortalamaya katılmadan öğrencinin not döküm belgesinde yer alır. 



2- Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınan 

100’lük sistemdeki notlar “Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ’nin  “Derslerde başarının notu” başlıklı 41’inci maddesinde yer alan 

puan aralıklarına karşılık gelen harf notuna çevrilir 

3- Coursera, Edx ve FutureLearn gibi açık kitlesel çevrim içi platformlar ile Ankara Üniversitesi tarafından yürütülen mesleki sertifika programlarından alınıp 

sertifikalandırılan derslerde başarı notu bulunmaması durumunda dersin/derslerin sadece İngilizce adı/adları yazılıp kredisiz ve notsuz olarak öğrencinin not 

döküm belgesinde gösterilir.  

 

 

1- Ankara Üniversitesi’nin kitlesel açık çevrimiçi ders platformu Edx ve Coursera  yaptığı ikili anlaşmalar gereği eğitim içeriklerinden ücretsiz faydalanma  

 
1) Ankara Üniversitesi’nin ilgili platformlarla yapmış olduğu anlaşmanın devamlılığı ve ayrılan kontenjan ölçütünde, öğrenciler,  ekampus.ankara.edu.tr adresinde 

yer alan her iki platform alanından başvuru yapabilirler.  

2) Onay sürecinin ardından, e-posta adresine iletilecek davetiyedeki adımlar takip edilerek eğitim içeriklerinden ücretsiz yararlanılır.  

3) Üniversitemizin yapmış olduğu anlaşma gereği her iki platformda ulaşılabilecek ders sayılarında sınırlamalar olabilir.  

4) Öğrenciler; anılan platformlara kendi olanakları ile de başvurabilirler.  

 

 

mailto:ekampus@ankara.edu.tr

