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KHAN ACADEMY TÜRKÇE

İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN HERKESE, HER YERDE
DÜNYA STANDARTLARINDA, ÜCRETSİZ EĞİTİM
Khan Academy Türkçe, eğitime getirdiği yenilikçi bakış açısı ile büyük başarı yakalamış, dünyanın en
büyük internet öğrenim platformu Khan Academy’yi Türkçeleştirerek bütün dünyada Türkçe konuşan
herkesin kullanımına sunabilmeyi hedefleyen ve kâr amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Bir STFA
vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini
güçlendirmek amacıyla yürütülen projeye birçok gönüllü öğrenci, öğretmen, çevirmen, sanatçı ve
kurum destek sağlamaktadır.
Khan Academy Nedir?
Khan Academy, dünyanın en büyük internet öğrenim platformudur.
İnternet üzerinden ücretsiz eğitim veren, alışılagelmiş eğitim
sistemini geliştirmeyi, yeni teknolojiler ile modernleştirmeyi ve
özgürleştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur.
Khan Academy’nin amacı, öğrenmek isteyen herkesin, istediği an
ve istediği yerde, istediği hızda, dünya standartlarında bilgiye ve
kişiye özel eğitime eşit şartlarda ve bedelsiz olarak ulaşabilmesini
sağlamaktır.
Khan Academy’de matematikten organik kimyaya, basit
toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden
üniversite seviyesine; ya da okul müfredatından bağımsız olarak
finanstan sanat tarihine kadar pek çok farklı konuda 6 binden fazla
eğitim videosu yer alıyor. Kullanıcılar Khan Academy derslerini
kendi istedikleri hızda takip edebiliyor, sıkıldığında durdurabiliyor,
tekrarlayabiliyor, testler ile seviyelerini belirleyebiliyorlar. İzlenen
her ders, çözülen her soru ve sitede geçirilen her dakika
kullanıcılara puan kazandırıyor ve eğitime eğlenceli bir bakış
getiriyor. Khan Academy kullanıcıları samimi bir dil ile anlatılan
dersler ile sıkılmadan öğreniyor, sorulan sorular ve sunulan
yönlendirmeler doğrultusunda tam ve ustalaşarak eğitim alıyorlar.
7’den 70’e merak eden herkes Khan Academy’de kendisini
geliştirebiliyor.
Hem örgün öğretimi destekleyen bir online kütüphane,
hem de öğretmenleri güçlendiren bir eğitim aracı

Khan Academy eğitim teknolojilerine kazandırdığı
yenilikler ile öğrencilerin bireysel öğrenimini desteklediği
kadar bir eğitim aracı olarak öğretmenleri de
güçlendiriyor. Dünyadaki eğitim reformunun öncüsü Khan
Academy, ders videoları, interaktif alıştırmaları ve gelişmiş
tespit algoritmaları ile öğrenmek isteyen herkese
kişiselleştirilmiş öğrenim imkanı sağlamak ile birlikte
öğretmen ve velilere de günümüz teknolojileri sayesinde
birçok kolaylık sunuyor. Öğrencilerinin durumu, gelişimi ve
bilgi seviyesi hakkında bilgi sahibi olan
öğretmen sınıfta öğrencilerin eksiklerine odaklanarak
kişiye özel bir eğitim verme şansı elde ediyor, ders daha
interaktif ve verimli hale geliyor. Ayrıca öğretmenler gibi
aileler de çocuklarının gelişimini Khan Academy’nin
raporlama sistemi üzerinden takip edebiliyorlar.

Bilgi, ihtiyacı olan herkese ulaşabilmesi için her zaman ücretsiz olmalıdır.
Tüm dünyaya eşit şartlarda kişiselleştirilmiş öğrenim şansı sunabilmeyi hedefleyen Khan Academy’nin içerikleri herkesin
kullanımına ücretsiz olarak açıktır ve hiçbir zaman bu bilgiler karşılığında ücret talep edilmeyecektir.

Khan Academy Nereden Nereye Geldi?
Salman Khan ilk videosunu 2006 yılında uzakta yaşayan
küçük kuzenine matematik öğretmek için internete
yükledi. Diğer kullanıcıların da Khan’ın
videolarını izlemesi sonucu aldığı olumlu yorumlar
sayesinde geniş kitleler tarafından takip edilmeye
başlanan Khan Academy bugün 100 kişiyi aşan bir
ekiple hazırladığı binlerce interaktif alıştırma ve
testlerin yanı sıra 6500 eğitim videosuna ulaştı.
Uzunlukları ortalama 8 dakika olan Khan Academy
dersleri neredeyse 550 milyon kez izlendi. Her ay 13
milyon kişiye ders veren Khan Academy’nin alıştırmaları
tam 3 milyar kez yanıtlandı. Bugün 500.000 eğitimci
tarafından on binlerce sınıfta Khan Academy ile ders
işleniyor, her gün 4 milyon alıştırma cevaplanıyor ve bu
sayı her geçen gün yeni okul, öğretmen ve öğrencilerin
de katılımı ile artmaya devam ediyor. Bir kişinin idealleri
ile başlayan Khan Academy bugün 200 ülkede
kullanılıyor ve yaklaşık 40 dile çevriliyor.

Khan Academy Nasıl Ücretsiz Olabiliyor?
Khan Academy sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden birçok büyük şirket, kurum ve bireyin bağışlarıyla finanse
ediliyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, Google, Bank of America, Carlos Slim Vakfı Khan Academy destekçilerinden sadece
birkaç tanesi. Khan Academy’nin Türkçeleştirilmesi ise STFA Grubu’nun desteğiyle bir STFA vakfı olan
Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından yürütülüyor.

Khan Academy Neden Farklı?
Khan Academy eğitimi dönüştürüyor, modernleştiriyor. Sınıfı tersine çeviriyor, evde ders videosu
izleyen öğrenciler sınıfta ise öğretmen ile birlikte alıştırma yapıyor, daha iyi anlıyor ve öğreniyorlar.
Khan Academy 21. yüzyılın getirdiği teknolojilerden yararlanarak eğitimdeki insan faktörünü ön
plana çıkarıyor, her bireyin kendi özel ihtiyacına göre eğitim sağlıyor, öğretmen ile öğrencinin
geçirdiği bireysel zamanı artırıyor. Khan Academy sistemi, kullanıcıları ne öğrendikleri ve mevcut
bilgileriyle ne öğrenebilecekleri konusunda yönlendiriyor, bir sonraki aşamaya geçmeden önce test
ediyor, interaktif alıştırmalar ile seviyeleri tespit ediyor, puanlar ile motivasyonu yükseltiyor ve her
öğrencinin kendi hızında ve eksiksiz öğrenmesini sağlıyor.

Salman Khan Kimdir?
Khan Academy’nin kurucusu Salman Khan 1976 New
Orleans doğumlu, Müslüman ve göçmen bir ailenin
oğlu, ABD vatandaşı bir eğitimcidir. Matematik ve
elektronik mühendisliği derecelerinin yanı sıra
MIT’nin yüksek bilgisayar mühendisliği ve Harvard
Business School‘un MBA diplomalarına sahiptir.
Fortune Dergisi 2010 yılında Khan’ı 40 yaş altındaki
en başarılı 40 isim listesine aldı. 2012 yılında Time
Dergisi tarafından dünyadaki 100 en önemli isim
arasında kabul edildi. 2014 yılının Nisan ayında ABD
Başkanı Obama tarafından Girişimcilik Elçisi seçildi.
Bugün ABD’de eğitim reformu konusunda çok
popüler bir isim olan Khan, Khan Academy’yi 2006
yılında tek başına kurmuştur ve derslerin büyük
bölümünü kendisi hazırlamaktadır.

Khan Academy Türkçe 5 Milyon’a Yakın Ders Verdi
Khan Academy’nin uluslararası genişleme sürecinde STFA grubunun girişimleriyle 2012 yılında
imzalanan bir anlaşmayla dünya genelindeki ilk iştiraki olarak kurulan Khan Academy Türkçe, Kasım
2013’te yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada Türkçe konuşan
herkese dünya standartlarında bir öğrenim deneyimini ücretsiz olarak sunmayı ve Türkçe eğitimde
fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 1992 yılında STFA tarafından kurulan Bilimsel ve Teknik
Yayınları Çeviri Vakfı çatısı altında Türkçeleştirilen 4000’e yakın Khan Academy dersi
www.khanacademy.org.tr adresinde ücretsiz olarak yayınlanıyor.
Khan Academy Türkçe’den kimler faydalanabilir?
Öğrenci, öğretmen, iş adamı ya da ev hanımı; herkes aradığı bilgiye ve dilediği eğitime eşit şartlarda Khan Academy
dersleri ile ulaşıyor, dünyanın Türkçe konuşulan en büyük dersliği olan Khan Academy Türkçe ile sıkılmadan, eğlenerek
öğreniyor ve kendini geliştirme fırsatı buluyor. “Herkes için eğitim” sloganıyla yola çıkan Khan Academy Türkçe, işitme
engelli ve görme engelli kişiler için de çözümler sunuyor. İşitme engelli kullanıcılar için tüm videolar altyazılı hale
getirilirken, görme engelli kullanıcılar için ise telefon ile sesli ders ayrıcalığı sunmak için çalışmalar devam ediyor.

Bir Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Projesi Olarak Khan Academy Türkçe
Khan Academy içeriklerinin Türkçeleştirilmesi için Khan Academy Türkçe takımına 250’ye yakın
gönüllü destek veriyor. TEVİTÖL, Robert Kolej, Koç Lisesi, TED Koleji, Boğaziçi Üniversitesi gibi
okullardan gönüllü öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve iş hayatından konularının uzmanı
profesyoneller bireysel olarak İngilizce’den Türkçe’ye çeviri konusunda destek verirken, sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket eden ses ve seslendirme sanatçıları da ders videolarının seslendirme ve
prodüksiyonuna katkı sağlıyorlar.
Her gün yeni içerikler eklenen Khan Academy Türkçe platformunu Robert Kolej, TED Koleji, Doğa
Koleji ve Feyziye Mektepleri gibi okullar sınıflarında kullanmaya başladılar. Khan Academy
Türkçe’nin Türkiye’nin her yerinde, tüm okul ve eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması için yine gönüllü
birey ve kurumlar Khan Academy Türkçe ekibine destek veriyor, Khan Academy’nin gönüllü elçileri
oluyorlar.

MEB ile İşbirliği
Khan Academy’nin Türkçe içeriği Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği sayesinde Türkiye
genelindeki okullara ulaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen FATİH Projesi ve
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamında Khan Academy Türkçe derslerine yer veriliyor.
Ayrıca, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında Khan
Academy Türkçe eğitim içeriğinin sadece okul çağındaki öğrencilerle sınırlı kalmadan
toplumumuzda eğitim ihtiyacı duyan tüm bireylere ulaşması amaçlanıyor. İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Türkiye Özel Okullar Birliği de Khan Academy’nin okullarda kullanımının
yaygınlaştırılması konusunda destek veriyorlar.
Tüm dünyada eğitim standardizasyonunda reform olarak anılan ve eğitimde fırsat eşitliğini
güçlendirmeyi hedefleyen Khan Academy derslerine artık Türkçe olarak internet erişimi olan her
yerde, bilgisayar, telefon ya da tablet üzerinden ulaşabilir, sıkılmadan, eğlenerek ve hiçbir ücret
ödemeden öğrenebilir ya da öğretebilirsiniz.

Eğitmenler için sunulan kaynaklara ve daha fazla bilgiye
www.khanacademy.org.tr/ogretmen adresinden ulaşabilirsiniz.
Eğitimde fırsat eşitliği için; herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim.
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