“ULUSAL AÇIK DERS MALZEMELERİ KONSORSİYUMU”
KURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL
1. PROTOKOL KONUSU
Bu Protokolün konusu, tarafların “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu” (UADMK)
kurulmasına ilişkin görev ve sorumlulukları ile kurulacak konsorsiyumun işleyişi ve
yönetimine ilişkin esasların belirlenmesidir.

2. TARAFLAR
Bu Protokolün tarafları, “Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu” olarak, bu Protokole
imza atan üniversiteler ve TÜBA’dır.
3. KAPSAM
Bu Protokol,
3.1. Ülkemizin akademik ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak üzere Ulusal Açık Ders
Malzemeleri Sisteminin oluşturulmasını,
3.2. Uluslararası Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) ve benzeri girişimlerce
hazırlanan ders malzemelerinin Türkçe’ye çevrilmesi ve geliştirilmesini,
3.3. Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarının, var olan veya yeni hazırlayacakları
ders malzemelerini açık kullanıma sunmalarının sağlanmasını,
3.4. Açık Ders Malzemelerinin kullanıma sunulacağı bir altyapının sağlanması ve
işletilmesini,
kapsar.
4. GENEL KURUL
Genel Kurul;
4.1. Konsorsiyumu oluşturan üniversiteler ve kurumların önereceği birer üyeden oluşur.
4.2. Kendi üyeleri arasından Çalışma Grubunu oluşturur.
4.3. Yılda en az bir kere toplanarak Konsorsiyumun genel politikalarını belirler, bütçesini ve
Çalışma Grubunun faaliyet raporunu onaylar.

5. ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu;
5.1.Genel Kurulun üç yıl için seçeceği sekiz (8) üyeden oluşur ve
kendi içinden bir başkan seçer.
5.2. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumunun işlevini yerine getirebilmesi için
gerekli organizasyonu yapar, görev ve sorumlulukları, altyapı ve eleman ihtiyacını belirler,
mali, idari ve teknik raporları hazırlar.
5.3. Kullanıma sunulacak ders malzemelerinin biçimini ve niteliğini belirler.
5.4. Konsorsiyumun mali, idari ve teknik ihtiyaçlarını temin etmek ve gelişmesini sağlamak
için, DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunar.
5.5. Konsorsiyumun işlevi ile ilgili bu Protokolde öngörülmemiş çalışmalar yapar.
5.6. Konferans ve çalıştaylar düzenler.
6. TARAFLARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları bu Protokolda belirlenen amaçları
gerçekleştirmek üzere Çalışma Grubunun belirleyeceği organizasyon için gerekli desteği
sağlar, açık ders malzemelerinin hazırlanmasını ve sunulmasını teşvik eder.
6.2. TÜBİTAK- ULAKBİM, çevirisi yapılan ve/veya yeniden oluşturulan ders
malzemelerinin internet ortamında serbest kullanımını sağlayacak altyapıyı sağlar.
7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
7.1. Taraflar, Açık Ders Malzemeleri (ADM) ve benzerlerinin kullanımına ilişkin fikri
mülkiyet hakları kurallarına uymayı kabul eder ve yüklenir.
7.2. Çalışma Grubu, Türkiye’de üretilecek Açık Ders Malzemeleri üzerinde oluşacak bireysel
ve kurumsal fikri mülkiyet haklarını yürürlükteki yasalar çerçevesinde gözetir ve gerekli
tedbirleri alır.
8.0. PROTOKOLÜN SÜRESİ
8.1. Bu Protokol süresi 3 yıldır.
Bu Protokol, 8 (sekiz) madde ve 2 (iki) sayfa ve imza listesinden ibaret olup, tarafların tam
mutabakatıyla 1 ( bir ) nüsha olarak imza edilmiştir.

