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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Kapsam 
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Akademik 
e-Kitap 

• Modern teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm 
setleri, proje tabanlı öğrenim teknikleri, animasyon, 
simülasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş 
akademik elektronik kitaplardan oluşan açık ders 
kaynakları 

Akademik 
e-Ders 

• Nitelikli ders anlatım videolarından oluşan açık ders 
kaynakları 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Destek Alanları ve Bütçe 
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Destek Alanları  

 
• Ön lisans / Lisans / Lisansüstü düzeyde yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm dersler 

 
 

 

 

 

 
 

Bütçe 
 

Proje Bütçesi: Destek üst sınırı Proje Teşvik ikramiyesi (PTİ) ve Telif Ödemeleri hariç, Kurum Hissesi 
dahil 120.000 TL (KDV dâhil) 
 
Telif: Proje ekibine ödenecek telif üst limiti 50.000 TL 
 
PTİ: Proje yürütücüsüne her rapor dönemi için 1.500 TL, proje koordinatörlerine koordine ettiği proje 
başına 1000 TL 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Proje Ekibi 
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1) T.C. Vatandaşı veya Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarında çalışan 
yabancı uyruklu kişiler 

 

2) Doktora / Sanatta Yeterlilik 
mezunları 

 
3) İlgili alanda eğitim almış veya ders 
vermiş olmak 

 

4) Türkiye’de ikamet etmek* 
 

Proje Yürütücüsü  

ve  

Eser Sahipleri 

 

1) T.C. Vatandaşı  

 

2) Projeyi öneren kurumun kadro ve 
pozisyonlarında görevli olmak 

 
3) Türkiye’de ikamet etmek 
 

Proje 
Koordinatörü 

* Eser sahiplerinde ilgili koşul aranmaz. 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Görev Alma Kısıtları 

 

• En fazla üç projede yürütücü / iki projede koordinatör             
veya 
 

• İki projede yürütücü / koordinatör ve iki projede araştırmacı 
veya 
 

• Bir projede yürütücü / koordinatör ve dört projede araştırmacı 
veya 
 

• Proje yürütücüsü / koordinatörü olmaksızın aynı anda yürürlükte 
olan en fazla altı projede araştırmacı 
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Proje Süresi ve Zenginleştirme Ögeleri 
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E-Kitap 

• 24 ay  

 

• Zenginleştirme kriterler arasında 

E-Ders 

• 12 ay 

 

• Zenginleştirme kriterler arasında değil 

ZENGİNLEŞTİRME ÖGELERİ 

 Kitabın kullanımına yönelik kılavuz bölümü  

 Öğretmen kılavuzu  

 Proje tabanlı öğrenim teknikleri 

 Video 

 Animasyon (2D, 3D vb.) 

 Simülasyon 

 Etkileşimli uygulamalar 

 Deneyler 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Kurumsal Başvuru 

• Proje yürütücüsü başvuruyu yapan kurumun kadro ve pozisyonlarında görevli 

olmalıdır. 

• Başvurular proje koordinatörü tarafından yapılır.  

• Bir yükseköğretim kurumu, her çağrı döneminde en fazla iki başvuruda 

bulunabilir.  

• Her bir başvuru en az 5 projeden oluşmalıdır.  

• Proje koordinatörü, koordinatör olduğu projede yürütücü veya eser sahibi olamaz. 

• Kurumsal başvurularda başvuruda yer alan projelerin tamamı desteklenebileceği 

gibi birkaçı da desteklenebilir. 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Başvuru Evrakları 

AKADEMİK E-KİTAP ÇAĞRISI 
• Kurumsal Başvuru Formu (Kurumsal Başvurularda) 
• Proje Başvuru Formu / Formları (Bireysel ve Kurumsal Başvurularda) 
• EK-A Hazırlanacak projenin (kitabın) önerilen ana ve alt başlıkları  
• EK-B İş-zaman çizelgesini içeren proje planı 
• EK-C Eserin iki örnek bölümü 
• EK-D Ders materyalinin zenginleştirilmesine yönelik kullanılması planlanan öğeler 
• EK-E Ayrıntılı bütçe tablosu 
• EK-F Özgeçmiş formu 
• EK-G Proje ekibi bilgileri 
• EK-H Teknik şartname ve proforma faturalar 
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AKADEMİK E-DERS ÇAĞRISI 

• Kurumsal Başvuru Formu (Kurumsal Başvurularda) 

• Proje Başvuru Formu / Formları (Bireysel ve Kurumsal Başvurularda) 

• EK-A Hazırlanacak projenin (dersin) önerilen ana ve alt başlıkları  

• EK-B İş-zaman çizelgesini içeren proje planı 

• EK-C Örnek ders video çekimi/çekimleri (CD/DVD/Bellek) 

• EK-D Proje ekibi bilgileri  

• EK-E  Ayrıntılı bütçe tablosu 

• EK-F Özgeçmiş formu  

• EK-G Teknik şartname ve proforma faturalar 
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Akademik e-Kitap / e-Ders Çağrıları  

Değerlendirme Süreci 
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I.  

AŞAMA 

• Proje Başvuru Formu ve ekinde istenen 
belgelerin çağrı metninde belirtilen 
tarihlerde iletilmesi 

II. 

AŞAMA 

• Ön değerlendirme 

• Panel değerlendirmesi 

III. 

AŞAMA 

• Başkanlık Oluru 

• Destek kararı verilen projelerin ilan edilmesi 
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Değerlendirme Kriterleri 
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E-Kitap 

 

 

• Genel Nitelik 

• Anlaşılırlık 

• Zenginleştirilmiş İçerik ve 
Görsel Tasarım 

• Yapılabilirlik 
 

E-Ders 

 

 

• Genel Nitelik 

• Anlaşılırlık 

• Yapılabilirlik 
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Web adresi:  http://www.tubitak.gov.tr/5000             

e-posta:   bt5000@tubitak.gov.tr 
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