
 
 

5000 DİJİTAL İÇERİKL İ AÇIK DERS KAYNAKLARI DESTEKLEME PROGRAMI 
AKADEM İK E-DERS ÇAĞRISI 

 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
1. Hazırlamayı planladı ğım akademik ders yüksekö ğretim kurumlarının ön lisans, 

lisans veya lisansüstü programlarında okutulmamakta dır. Proje ba şvurusunda 
bulunabilir miyim? 
Hayır. Projenizin yükseköğretim kurumlarında okutulan bir derse ait olması 
gerekmektedir. 
 

2. Kurumsal ba şvuru formu hangi durumlarda hazırlanmalıdır? 
Bu form kurumsal başvurularda proje koordinatörünce hazırlanacaktır. Kurumsal başvuru 
kapsamına giren tüm projelerin (derslerin) proje başvuru formları ve ekleri ayrı ayrı 
oluşturmalıdır. Kurumsal Başvuru Formu ise proje koordinatörü tarafından 1 adet 
hazırlanarak tüm proje dokümanlarıyla birlikte teslim edilmelidir. 

 
3. PTİ ve Telif ödemeleri proje bütçesi üst limitine dahi l midir? Nasıl ödenir?  

Hayır. Ödenecek PTİ ve telif ücretleri hesaplanarak kabul edilen proje bütçesine ilave 
edilecektir. İlave edilen telif bedeli üst limit olup, eser sahiplerine dönemsel raporlardaki 
gerçekleşen katkı oranlarına göre hesaplanarak ödenecektir.  
 

4. Bütçe tablosunda di ğer TÜB İTAK projelerinin aksine bursiyer ve uzman personel 
ile ilgili kalemleri göremiyorum. Bursiyer/uzman pe rsonel kullanabilir miyim? 
Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı kapsamındaki projeler 
akademik eser ortaya çıkarmaya yönelik projeler olup bu projeler için uzman personel ve 
bursiyer tanımı bulunmamaktadır.  

 
5. Akademik e-Ders ça ğrısına kimler ba şvurabilir? 

Çağrıya bireysel ve kurumsal olarak başvurular yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için Çağrı 
Metnini inceleyiniz. 

 
6. Çağrıya başvuruda bulunan projelerin de ğerlendirmesi nasıl yapılacaktır? 

Ön değerlendirmeden geçen proje başvuruları ilgili panel tarafından üç temel kriter 
üzerinden yapılmaktadır. Bunlar “Dersin Genel Niteliği”, “Anlaşılırlık” ve “Yapılabilirlik”tir.  
 

7. Destek Üst Limiti ne kadardır? 
Her bir proje için destek üst sınırı PTİ ve Telif Ödemeleri hariç 120.000 TL (KDV dâhil) 
olarak belirlenmiştir.  

 
8. Avans sınırı ne kadardır? 

Desteklenecek projelerde Proje Yürütücülerine verilecek avansların üst sınırı her yıl Bilim 
Kurulu’nca belirlenir. 2014 yılı için bu tutar 50.000 TL’dir. 
 



9. Proje ba şvurusunda hazırlanması istenen örnek video çekimler inin uzunlu ğu ne 
olmalıdır? 
Proje başvurusuna konu olan her bir ders için en az 10 dakikalık  video çekimi ile proje 
başvurusu yapılır. 


