
E-KİTAP VE SESLİ KİTAP-ELEKTRONİK YAYIN BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 

1. Başvurusu yapılacak e-kitap ve sesli kitaplar için basılı kitaptan ayrı ISBN almış olması 

gerekmektedir. Örneğin bir yayın basılı kitap, e-kitap ve sesli kitap olarak yayınlanmış ise her 

format için ayrı ISBN almış olması gerekmektedir.  

978-9944-0923-7-1 Beklenen Gün (Basılı Materyal) 

978-9944-0923-0-2 Beklenen Gün (Konuşan Kitap/Çevrimiçi) 

978-9944-0923-9-5 Beklenen Gün (Elektronik kitap/Çevrimiçi) 

2. E-kitaplar Epub3 formatında üretilmiş olması gerekmektedir. Epub3 dışındaki e-yayınlar kabul 

edilmeyecektir. Daha önce başka formatlar için (CD, DVD çevrimdışı vb.gibi) için alınmış olan 

ISBN ile başvuru yapılmamalıdır. 

Sesli/konuşan kitaplar yaygın kullanılan ses formatlarında üretilmiş olmalı ve MP3 çalarlar, 

taşınabilir medya oynatıcılar, akıllı telefonlar (Android ve IOS), Kindles gibi internet tablet 

cihazları, ev stereo sistemleri, medya oynatıcılarından ses akışı sağlayan arabalar, bilgisayarlar 

vb. araçlarla dinlenebilir olmalıdır. 

3. Başvurusu yapılacak olan eserlerin, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 

gereği elektronik örneklerinin Elektronik Yayın Derleme Sistemine (EYDeS) (www.e-

derlemevg.mkutup.gov.tr ) teslim edilmiş olması gerekmektedir. Derleme örnekleri teslim 

edilmemiş olan yayınlar Yayın Seçme Kurulu’na sunulmayacaktır. 

 

4. Epub3 dışındaki e-yayınlar EYDeS’e yüklenmiş ise kabul edilmeyecektir. Epub3 formatında 

derlemeye teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

 

5. Başvurular www.ekygm.gov.tr Materyal Sağlama ve Satın Alma Sistemi üzerinden «basılı 

kitap» başvurusu yapılan alandan yapılacaktır. 

 

6. Elektronik yayın (e-kitap ve sesli kitap) başvuruları basılı kitaplar ile aynı başvuru içinde 

yapılmamalıdır. Basılı kitaplar ayrı e-yayınlar ayrı başvuru yapılmalıdır.  

 

7. Başvuru formları kaşe ve imzalı olarak ekine fiziksel olarak her hangi bir materyal eklemeden 

e-yayın başvurusu olduğu belirtilerek Materyal Sağlama Şubesine ulaştırılmalıdır. 

 

8. E-yayınlarda son üç yıl mecburiyeti yoktur. 

 

9. EYDeS’e yüklenmiş olan e-yayınlarda Epub3 için alınmış ISBN kayıtlı olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

https://tr.eyewated.com/2018-yilinda-satin-alabileceginiz-en-iyi-10-en-iyi-mp3-calar/
https://tr.eyewated.com/tasinabilir-muezik-calar-yazilimi/
http://www.e-derlemevg.mkutup.gov.tr/
http://www.e-derlemevg.mkutup.gov.tr/
http://www.ekygm.gov.tr/


BASILI MATERYALE AİT BASIM BİLGİLERİ  

Satın alınacak e-yayınların yayınlanmış basılı (kitap) materyalin basım bilgileri fiyatlandırmada baz 

alınacak kriterlerdendir. ISBN veri tabanında, Basım Sonrası işlemler bölümünde basılı materyalin 

basım bilgileri tam olarak, aşağıda verilen örnekteki gibi girilmesi gerekmektedir. Basım bilgileri ISBN 

sisteminde tamamlanmalıdır.   

 

 

E-KİTAP (EPUB3) FORMATI İÇİN ISBN BAŞVURUSU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

ALANLAR 

MATERYAL BİLGİLERİ BÖLÜMÜ 

Yayınlandığı Ortam: Elektronik Materyal 

Materyal Türü: Elektronik Kitap (Çevrimiçi / Web Tabanlı)  

BASIM BİLGİLERİ BÖLÜMÜ 

Ortam Türü: EPUB 

Erişime Açılma Tarihi: 11.01.2021 (Belirtilen e-formatta ilk yayınlanma tarihi) 

Erişime Kapanma Trh: Yayın belirli tarihlerde erişime açılıyorsa kapanma tarihi girilmeli yoksa boş 

bırakılmalı. 

İnternet Erişim Adrs: Okuyucuya sunulduğu web adresi 

Yayına Erişim Türü: Okuyucuya sunulma yöntemi   

 



 

SESLİ KİTAP FORMATI İÇİN ISBN BAŞVURUSU ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALANLAR 

MATERYAL BİLGİLERİ BÖLÜMÜ 

Yayınlandığı Ortam: Elektronik Materyal 

Materyal Türü: Konuşan Kitap  

BASIM BİLGİLERİ BÖLÜMÜ 

Ortam Türü: Ses Dosyası (MP3) (Ortam türlerinde ses dosyası olarak bir türün eklenmesi 

gerekmekte ve ses dosyasının format türünü seçmesine izin verilmeli, örneğin 

Ses Dosyası (MP3), Ses Dosyası (Wav), Ses Dosyası (Mpa), Ses Dosyası (Wpl) 

vb. gibi. 

Erişime Açılma Tarihi: 11.01.2021 (Belirtilen e-formatta ilk yayınlanma tarihi) 

Erişime Kapanma Trh: Yayın belirli tarihlerde erişime açılıyorsa kapanma tarihi girilmeli yoksa boş 

bırakılmalı. 

İnternet Erişim Adrs: Okuyucuya sunulduğu web adresi 

Yayına Erişim Türü: Okuyucuya sunulma yöntemi   

 

 

 

 

 

 

 


