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Kısaca Khan Academy 
Khan Academy, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve herkese, her yerde dünya standartlarında 
ücretsiz eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş dünyanın en büyük ve alanında lider kar amacı gütmeyen 
organizasyonudur. Khan Academy, her yaştan kullanıcı için ölçeklendirilebilir ve kişiselleştirilebilir 
ücretsiz online öğrenim materyalleri (interaktif alıştırmalar, uygulamalı egzersizler, eğitici videolar, 
gösterge panosu analizleri, öğretmen araçları gibi) sunmaktadır. Son iki yıl içerisinde, Khan Academy 
üzerinden 500 milyondan fazla ders videosu izlenmiş, 3 milyar alıştırma sorusu cevaplanmıştır. Şu 
anda ayda 15 milyon kullanıcı Khan Academy’den faydalanmakta ve her gün 4 milyon alıştırma sorusu 
cevaplanmaktadır. Khan Academy temel seviye matematikten üniversite seviyesi biyoloji ve sanat tarihi 
gibi geniş bir yelpazede eğitim içeriği sunmaktadır. Uzman içerik ekibinin yanı sıra NASA, The 
Metropolitan Museum of Art, Pixar, Crash Course, NOVA Labs ve Code.org gibi pek çok kuruluş Khan 
Academy’ye özel hazırladıkları içerikleri ücretsiz olarak sunarak platforma destek vermektedir. 2015 
yılında Khan Academy ile College Board arasında yapılan işbirliği ile Khan Academy, Amerika’da 
üniversiteye giriş sınavı olarak önem taşıyan SAT’nin tek resmi ve ücretsiz hazırlık kaynağı konumuna 
gelmiştir. 

 
KHAN ACADEMY 
 

 Kuruluş yılı: 2008 

 Aylık tekil kullanıcı sayısı: 30 milyondan fazla 

 Toplam tekil kullanıcı sayısı: 250 milyondan fazla 

 İzlenen eğitim videosu sayısı: 650 milyondan fazla 

 Cevaplanan problemler: 3 milyardan fazla (Günlük ortalama 4 milyon) 

 Khan Academy kullanan aktif öğretmen sayısı: 1 milyondan fazla 

 

 Khan Academy’nin çevrildiği dil sayısı: 36 

 Khan Academy kullanılan ülke sayısı: Yaklaşık 200 
 

 İnteraktif alıştırma ve sorular: 150.000’den fazla 

 Eğitim videoları: Yaklaşık 7.000 

 Tam zamanlı çalışan sayısı: 80 

 İçerik ekibinde çalışan sayısı: 200 

 
KHAN ACADEMY TÜRKÇE 
 

 Kuruluş yılı: 2012 

 Lansman yılı: 2013 

 İzlenen eğitim videosu adedi: 10.000.000’dan fazla 

 Türkçeleştirilen eğitim videosu adedi: 4000’den fazla 

 Çalışan sayısı: 15  (7 Tam zamanlı + 8 Yarı zamanlı) 

 Çeviri ekibindeki gönüllü sayısı: 300’den fazla 

 
Khan Academy Türkçe, Khan Academy’nin uluslararası ilk iştiraki olarak faaliyete geçmiştir. 
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Khan Academy’nin sundukları 

Khan Academy web sitesi (http://www.khanacademy.org/) İngilizce olarak ve Khan Academy Türkçe 
web sitesi (http://www.khanacademy.org.tr/) Türkçe olarak kullanıcılara tamamen ücretsiz ve geniş bir 
öğrenim kaynağı sunmaktadır:  

1. Eğitim videoları: Matematik, Bilim, Ekonomi, Finans, Tarih, Sanat ve daha birçok konuda 
4500’den fazla eğitim videosu Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu videolardan 4000 tanesi tamamen 
Türkçeleştirilmiş olup, ilaveten henüz Türkçe seslendirilmemiş 500’e yakın İngilizce video da 
Türkçe altyazılı olarak sunulmaktadır. Ders videosu çevirilerine gönüllü çeviri ekibi ve 
akademisyenlerin denetimi ile hızla devam edilmektedir. 

2. İnteraktif Alıştırmalar: tr.khanacademy.org ‘da yer alan 100.000’den fazla interaktif alıştırma 
ve egzersiz yazılımları Türkçe olarak da kullanılabilmektedir. Bu yazılım öğrencilerin bir bilgi 
haritası üzerinde çalışmasına ve seviyeleri doğrultusunda adım adım ipuçları ve video önerileri 
ile ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Tam öğrenim anlayışıyla hazırlanan alıştırmalar 
öğrenciye konuyu pekiştirmesi için yardımcı olmakta ve öğrenci izlediği videolar, sitede geçirdiği 
zaman ve cevapladığı sorular için puan kazanmaktadır. 

3. Yönlendirme ve Raporlama Sistemi: Kullanıcının seviyesini tespit eden sistem, kendisini en 

uygun konuya yönlendirmekte ve sorduğu sorularla geçmişte öğrendiği bilgileri pekiştirmesine 
yardımcı olmaktadır. Kullanıcıların site üzerindeki aktivitelerini baz alarak kişiselleştirilmiş 
öneriler sunan sistem, öğrencilerin durumunu veli ya da öğretmenlerine raporlayarak bilgi 
haritasında hangi seviyede olduğunu ya da konu bazında hangi bilgi düzeyinde olduğunu 
kaydetmektedir. Öğrencilerin gelişimlerini takip etmeye, geçmiş ve gerçek zamanlı 
performanslarını izlemeye yarayacak bir gösterge panosu sınıflarda kullanım için tasarlanmıştır. 
Öğretmen ve veliler, öğrencilerin sitedeki öğrenim deneyimi ile ilgili pek çok ayrıntılı rapora 
erişebilirler. Khan Academy Türkçe, tam ve ustalaşarak öğrenme anlayışıyla eğitim sunar. 
Yönlendirme ve raporlama özelliklerine tr.khanacademy.org adresinden erişilebilmektedir. 

 
Kullanıcılarımız 

Khan Academy ihtiyacı olan herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanması için hazırlanmıştır. Öne çıkan 
kullanıcı gruplarımız:  

 Ortaokul ve lise öğrencileri 

 Üniversite öğrencileri 

 Öğretmenler 

 Yetişkinler (Veliler ve öğrenmeye meraklı tüm bireyler) 
 
Ekibimiz & Çevirmenlerimiz 

Khan Academy’de yer alan İngilizce eğitim videoları Khan Academy Türkçe’nin gönüllü çevirmenleri 
tarafından tercüme edilmektedir. Aralarında öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve alanlarında 
uzman profesyonellerin de bulunduğu gönüllü çeviri takımımızın sistematik olarak Türkçeleştirdiği 
eğitim içerikleri, Khan Academy Türkiye ekibi tarafından kontrol ve lokalize edildikten sonra videoya 
dönüştürülmekte ve www.khanacademy.org.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. Khan Academy 
Türkçe ekibi yarı zamanlı olarak projede görev alan çalışanlar ile birlikte 15 kişiye ulaşmıştır. Bugüne 
kadar 300’den fazla gönüllü çevirmen ders videoları ve platformun İngilizce’den Türkçe’ye 
çevrilmesinde katkı sağlamıştır. Ayrıca, gönüllü ses ve seslendirme sanatçıları, devlet tiyatro sanatçıları 
ve öğretmenler sosyal sorumluluk bilinciyle derslerin Türkçe sesi olarak projeye katkı sağlamaktadırlar. 
İlerleyen süreçlerde Türkiye özelinde içerik üretimi için Türkçe içerik ekibi kurulması gelecek planları 
arasındadır. 

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org.tr/
http://tr.khanacademy.org/
http://tr.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org.tr/
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Eğitim İşbirlikleri  
Khan Academy Türkçe’nin Türkiye’de eğitim reformunun önemli bir parçası olması ve okullarda 
kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla önemli işbirlikleri yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK 
Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Khan Academy Türkçe’de yer alan videolar Fatih Projesi 
kapsamında kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı’na dahil edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında Khan Academy Türkçe videolarının Hayat 
Boyu Öğrenme TV’de yayınlanması ve geçmişte dilediği eğitim alma fırsatı bulamamış bireyler için de 
bir kaynak oluşturması hedeflenmiştir. Robert Kolej, TED İstanbul Koleji, Feyziye Mektepleri Işık Lisesi, 
Doğa Koleji ve Gaziantep Kolej Vakfı gibi birçok okul ile yapılan işbirlikleri ile Khan Academy bu 
okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenler tarafından derslerde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Özel Okullar Birliği, TEGV ve ERG gibi kurumlar ve sivil toplum 
kuruluşları Khan Academy Türkçe’nin okullarda kullanımının artırılması için destek sağlamaktadır. Khan 
Academy Türkçe derslerinin Anadolu’daki okullarda kullanımının arttırılması için işbirlikleri ve tanıtım 
çalışmaları sürdürülmekte ve bu çalışmalar ile Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacına 
2016 yılında daha da yaklaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Khan Academy Türkçe’nin sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde Türkçe konuşan tüm insanlar için dünya standartlarında ve 
ücretsiz bir öğrenim imkanı sunması amaçlanmaktadır. 
 

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı  

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, ülkemizde gereksinimi duyulan yabancı kökenli bilimsel 
yayınların kar amacı olmadan Türkçeye çevrilmesi, Türkçe bilim ve eğitime destek vermek amacıyla 
STFA’nın kurucularından Sezai Türkeş tarafından 1992 yılında kurulmuştur. Vakıf, 2012 yılında Khan 
Academy ile karşılıklı yapılan bir anlaşma sonucunda eğitimi yeniden şekillendiren öğrenim platformu 
khanacademy.org sitesi ve içeriğinin Türkçeleştirilmesi görevini üstlenmiş ve orijinal site dışında Khan 
Academy ismini kullanmakla yetkili ilk ve tek kurum haline gelmiştir. Vakfın günümüzdeki misyonu, 
kuruluş amacı ile uyumlu olarak Khan Academy’ye ait eğitim içeriklerini Türkçe olarak sunmak ve 
Türkçe eğitime destek olmaktır. 
 
 
 
İlgili bağlantılar 
 

 Web sitesi: www.khanacademy.org.tr (Türkiye Müfredatına Göre Ayrılmış Videolar) 

 Web sitesi: https://tr.khanacademy.org (Ders videoları, alıştırmalar, yönlendirme, 

raporlama vs…) 

 YouTube: http://www.youtube.com/user/KhanAcademyTurkce  

 Twitter: http://twitter.com/KhanAcademyTR 

 Facebook: www.facebook.com/khanacademyturkce  

 Google Plus: https://plus.google.com/+KhanAcademyTurkce/ 
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