
 
 

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

 
SIKÇA SORULAN SORULAR 

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

lisans veya lisansüstü programlarında okutulmamakta dır. Proje ba şvurusunda 
bulunabilir miyim? 
Hayır. Kitabınızın 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 (kitapların) 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. Bu çağrının kapsamında yer alan ders alanlarından birinde  telif akademik kitabım 
var. Mevcut kitabımı güncelleyerek ve zenginle ştirerek bu ça ğrıya başvurabilir 
miyim? 
Kitabın ve içeriğinde kullanılan diğer ders materyallerinin önceden basılı ya da elektronik 
olarak yayımlanmamış olması gerekmektedir. Çağrımız bu tür başvurulara açık değildir.  
 

4. Hazırlık süreci devam eden akademik kitabım var.  Ancak kitabımın konusu bu 
çağrının kapsamında de ğil. Kitabım ileride TÜB İTAK projesi olarak 
değerlendirilebilir mi? 
Hazırlamakta olduğunuz kitap bu çağrı döneminde desteklenecek dersler listesinde yer 
almayabilir. Her çağrı döneminde bu liste değişecektir.  
 

5. 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.  
 

6. 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 bursiyer tanımı 
bulunmamaktadır.  
 

7. Kitabın iki örnek bölümüyle beraber bu bölümler içerisinde kullanmayı planladı ğım 
video, animasyon, simülasyon, etkile şimli uygulama, proje bazlı ö ğrenim teknikleri 
vb. materyallerinin hazır hallerini ba şvuru sırasında teslim etmeli miyim? 



Hayır, başvuru aşamasında bu materyallerin hazır halini teslim etmeniz 
beklenmemektedir. Ancak başvurunun değerlendirme kriterlerinden biri bu materyallerle 
kitabın nasıl zenginleştirileceği olduğu için başvuru sırasında, kitap içeriğinde yer alması 
planlanan tüm videoların, animasyonların, simülasyonların, etkileşimli uygulamaların, 
proje bazlı öğrenim tekniklerinin vb. detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.  

 
 
 
8. Akademik e-Kitap ça ğrısına kimler ba şvurabilir? 

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

 
9. Çağrıya başvuruda bulunan projelerin de ğerlendirmesi nasıl yapılacaktır? 

Ön değerlendirmeden geçen proje başvuruları ilgili panel tarafından dört temel kriter 
üzerinden yapılmaktadır. Bunlar “Kitabın Genel Niteliği”, “Anlaşılırlık”, “Zenginleştirilmiş 
İçerik ve Görsel Tasarım”, ve “Yapılabilirlik”tir.  
 

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

 
11. Avans sınırı ne kadardır? 

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

12. Proje ba şvurusunda hazırlanması istenen örnek bölümlerin uzu nluğu ne olmalıdır? 
Proje başvurusuna konu olan her bir kitabın iki örnek bölümünün her biri en az 10 sayfa 
olacak şekilde (toplamda en az 20 sayfa)  word ya da pdf formatındaki yayıma hazır 
son hali ile proje başvurusu yapılır.  
Örnek bölümlerin Arial veya Times New Roman karakteri kullanılarak, 11 punto, 1,5 satır 
aralığı ile yazılması beklenmektedir.  
Proje başvurusunda örnek bölümlerin yanında konu sonu soruları ve çözümleri ile 
kaynakça  yer almalıdır. Örnek bölümlere ilişkin ppt formatındaki sunum dosyaları  da 
verilmelidir. 

 
13. Proje kabul edilirse hazırlanacak bölümlerin fo rmatı nasıl olmalıdır? 

Çağrı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin teslim edilecek bölümlerinin 
e-pub3 formatında hazırlanması gerekmektedir. 
 
 
 
 


