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Tanıtım Sunumu 



ÇÖZÜM? 
Eğitimde Dijital Dönüşüm 



19. YÜZYIL 

21. YÜZYIL 



Eğitim veriye dayalı ve 

kişiye özel bir deneyime dönüşüyor 









Herkese, Her Yerde, 
Kendi Öğrenme Hızında, 

Dünya Standartlarında 

Kişiselleştirilmiş 

Ücretsiz Eğitim 

Eğitimde Fırsat Eşitliği için 

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 

www.khanacademy.org.tr 



Khan Academy, internet üzerinden ücretsiz öğrenim imkanı sağlayan, 

alışılagelmiş eğitim sistemini 21. yüzyılın getirdiği teknolojiler ile 

geliştirerek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen ve kar amacı 

gütmeyen bir organizasyondur. 

‘Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için ücretsiz olması gerekir’ 



Khan Academy’nin tüm içeriği, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile herkesin 

kullanımına tamamen ücretsiz olarak açıktır. Dünya genelinde bir çok 

kurumun bağışları, finansmanı ve desteğiyle Khan Academy eğitim 

reformunun en önemli temsilcilerinden biri olarak bilginin ihtiyacı olan 

herkese ücretsiz olarak ulaşabilmesini garanti altına almaktadır. 

Dünyanın en büyük ücretsiz öğrenim platformu 





Khan Academy Eğitim İçeriği 

250 Milyon 
Kişi Ders Aldı 

1 Milyon 
Öğretmen 

Kullanıyor 

3 Milyar  
Alıştırma Çözüldü 

700 Milyon 
Ders Verdi 

 

7.500’den fazla Ders Videosu 

150.000’den fazla İnteraktif Alıştırma 

36 dile çevriliyor 

 200 ülkede kullanılıyor 

30 Milyon öğrenci her ay Khan Academy ile öğreniyor 



Khan Academy’de neler var? 

1) Eğitim Videoları 

Matematikten organik kimyaya, basit 
toplamadan diferansiyel 
denklemlere, ilkokul seviyesinden 
üniversite seviyesine; tıptan finansa 
pek çok farklı konuda ortalama 8 
dakikalık eğitim videoları. 

 2)  İnteraktif Alıştırmalar ve Testler 

 

3)  Kişiye Özel Öğrenim Deneyimi 
Bilgi Haritası, öğretmen paneli, yönlendirme 
sistemi, ödüllendirme sistemi, raporlama 
sistemi ve diğer gelişmiş özellikler… 



khanacademy.org.tr 

tr.khanacademy.org 



tr.khanacademy.org   
www.khanacademy.org.tr/ogretmen 



Öğrenci Yorumları 

“MATH 104 sınavıma 

bir gece kala beni 

kurtardın Khan 

Academy!” 

 
Bahadır S. 

“Hocam bu kadar çok şeyi 

nasıl biliyorsunuz? Bu 

dönem en çok analitik 

geometride zorlanıyorum o 

konuyu da anlatır mısınız?” 

 

 

İsmail K. 

“Abi sınıftaki en haylaz 

çocuk sayende 

sınavdan 90 aldı 

bakalım ben 100 

alabilecek miyim” 

 

Kadir A. 

“Ses Okan Bayülgen’e ait 

değil mi? Eğer değilse, bu 

adam ya Hollywood aktörü 

ya da pilot olmalı.” 

 

Rıza K. 

“Muhteşem bir kaynak, 

ders anlatımı inanılmaz 

başarılı, Allah sizden razı 

olsun“. 

 

 Elif E. 
 



Öğretmen Yorumları 

“Khan Academy, üst düzey 

zihinsel becerileri olan, hızlı 

ilerleme gösteren ve üstün 

yetenekli öğrencilerle sınıf 

seviyesinin üzerinde, ileri 

düzeyde çalışmalar 

yapılmasını mümkün 

kılıyor.” 

“Khan Academy 

sayesinde sınıfta 

öğrencilerime daha 

fazla zaman 

ayırabiliyorum .” 

“Khan Academy platformunun 

sunduğu veriler ile her 

öğrencinin ne bildiği ve neyi 

öğrendiğini görüyorum ve 

sınıfta bir sonraki konuya 

geçmeden önce hangi 

eksiklerin telafi edilmesi 

gerektiğini biliyorum.” 

“Puan sistemi öğrencilerin 

motivasyonunu yükseltiyor. 

Çünkü oyun oynar gibi ders 

çalışıyorlar.” 

 

“Khan Academy 

sistemi üzerinden 

verilen ev ödevleri 

öğrencilerin evde konu 

tekrarlarını eğlenceli 

bir şekilde 

yapmalarına yardımcı 

oluyor “ 



Khan Academy Türkçe 
www.khanacademy.org.tr 
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Tek bir şeyi bilmelisin: 
Her şeyi öğrenebilirsin! 

“Eğer toplum olarak öğrenirken çabalamamız 

gerektiğini kabullenirsek, insanlığın potansiyeli 

uçsuz bucaksız bir hal alacaktır” Sal Khan 



www.herseyiogrenebilirsin.org 



TEŞEKKÜRLER! 

www.khanacademy.org.tr 
Herkese, her yerde, dünya standartlarında, bedelsiz eğitim. 

info@khanacademy.org.tr 

@KhanAcademyTR 

#KhanAcademyTürkçe 

#HerŞeyiÖğrenebilirsin 

#EğitimdeFırsatEşitliği 


