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TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

ANKARA 

 

Konu: Ders kitabı başvuru süreci hakkında. 

İlgi : 96732399-116.03-E.1167011 sayı ve 17.01.2018 tarihli yazınız 

 

Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilgi yazısı ile ders kitapları birinci başvuru dönemi belirlenmiş ve 
09.02.2018 tarihli yazı ve duyuru ile başvuru süreci 10.02.2018 tarihinde başlatılmıştır. 

Kitap başvuru sürecine ilişkin olarak üyemiz yayıncıların tereddüde düştüğü konular vardır. Bunlar 
aşağıda verilmiş olup, acilen yanıtlanması talep edilmektedir. 

1- Türkçe ve Edebiyat derslerinde metin/kaynakça dosyası isteniyor mu istenmiyor mu? 

İsteniyorsa nasıl ve ne formatta olacak, sisteme yüklenecek mi? 

2- Sistemde Türkçe 1 ile birlikte olması gereken İlk Okuma Yazma kitabı için yükleme bölümü 

yoktur. İlk Okuma Yazma kitabı nasıl yüklenecek, bileşenleri ile eşleştirilmesi (kazanımlar, 

değerler, temel yetkinlikler beyan tabloları) nasıl yapılacak? Aynı sayfa numaralarına sahip iki 

kitap olacağı için nasıl bir yöntem izlenecek? Açıklama bekleniyor. 

3- Sistem bazen hiç girilemeyecek ve işlem yapılamayacak düzeyde yavaş çalışmaktadır. Sistemin 

çalışır halde tutulması istenmektedir. 

4- Sistemde olmayan dersler ve sınıflar (örneğin Biyoloji 10) için yükleme yapılamıyor. Nasıl bir 

süreç izlenecek? 

5- “Taslak kitabın hazırlanmasında görev alanlardan hizmet satın alındığına dair yazılı beyanları 

veya eser sözleşmesi” isteniyor. Bu madde açıklanmalı. Kimin beyanı olacak ve ne 

şekil/formatta kabul edilecek. 

6- Değerler beyan tablosuna ve/veya yetkinlikler beyan tablosuna kitabın adı, kodu vb 

yazılmayacak mı? 

7- Kitap teslim sürecinde “Yayıncı Sertifika Numarası” olmadan Ek-1 formunu verilebilir mi? 

8- SGK dökümünün nasıl olması gerektiğine açıklık getirilmesinde yarar var. 

9- Kendi kurumumuzda çalışanlara da “SGK Hizmet Dökümü” hazırlanacak mı? 

10- Kendi kurumumuzda çalışanlardan hizmet satın alındığına dair yazılı beyan verilecek mi? 

11- Kamu kurumlarında çalışan yazarlarımıza “SGK Hizmet Dökümü” hazırlanacak mı? 

12- Farklı firmaları olan bir yayınevi yetkilisi sisteme aynı TC kimlik numarası ile giriş 

yapamamaktadır. Bu sebeple sisteme yetki verilen kişinin TC kimlik numarası ile sisteme giriş 

yapmasından dolayı inceleme sürecinde herhangi bir sıkıntı/sorun olup olmayacağı 

konusunda bilgi talep edilmektedir. 

Firma yetkilileri TC numaraları ile sadece bir kayıt açtırabildikleri için 2. ve 3. yayınevlerini 

ortakları veya çalışanları adıyla kayıt yaptırmışlardır. Sisteme giriş yapan yetkili ve imza 

yetkilisi farklı olabilmektedir. Bu durum dikkate alınarak işlem yapılmalıdır. 
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13- Yazar, editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanından istenen beyanın bir örneği (varsa bir 

form) talep edilmektedir. 

14- TTKB sms mesajında “firma yetkilisi bilgilerinin istendiği bölümlerde firmanın imzaya yetkili 

kişisinin bilgilerine yer verilmelidir” denmektedir. Başvuru dilekçesinde (ek1) ve Görev 

Alanlara Dair Beyanlar formunda (ek2) firmanın imza yetkililerinin adlarından başka hangi 

bilgilere yer verilecektir? Zira ek1’de bu bilgiler verilmektedir. 

15- Kitabı hazırlayanlardan emekli olanlar için e-devlet’ten alınacak SGK Hizmet Dökümü yeterli 

mi? Zira çalışanlar ilgili kurumlarından Hitap Dökümü’nü alabilmektedirler. 

16- Özgeçmiş formunda yer alan “mesleki deneyim” ve “yaptığı çalışmalar ve yayınları” bölümleri 

formun ikinci sayfaya taşmasına neden olabilmektedir. Bu durumda sisteme yükleme sorunu 

yaşanacaktır, çünkü sisteme tek sayfa olarak yüklenebilmektedir. 

Benzer şekilde bazı diplomalarda mühür, onay vb diplomanın arka yüzünde yer almaktadır ve 

arka yüzün de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Oysa sisteme tek sayfa yüklenebilmektedir. 

17- MEB tarafından yayınlanan “Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine…” adlı 

broşürde yer alan “değerler s.22” ve “yeterlikler s.23-26”daki tutum, beceri ve davranışlar 

altında sıralanan başlıklardan bir veya birkaç tanesinin kitapta hangi sayfalarda işlendiğinin 

belirtilmesi yeterli olacak mıdır? 

18- Müfredatın ve revizyonların beklenilenden geç açıklanması, ayrıca kitaplardaki sayfa 

fazlalıklarının istenen forma sayılarına göre düzenlenmesi kitapların hazırlanmasını 

geciktirmiştir. Bu sene yapılması istenen “değerler ve yeterlilikler” tablolarının 

zenginleştirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Kitap yüklemelerinin dar zamanda 

yapılacak olması da interneti yavaşlatmakta ve gecikmelere sebep olmaktadır. 

Bu durumlar göz önünde bulundurularak kitapların son yükleme tarihinin on beş (15) gün 

uzatılması talep edilmektedir. 

19- Din K. ve A.B. ile Siyer ders kitaplarında kök değerler hemen hemen her konu başlığında yer 

almaktadır. Bu durumda bu değerlerin bulunduğu tüm paragraflar ilgili tabloda belirtilecek 

midir? Yoksa örnek olarak bazı sayfaların verilmesi yeterli midir? 

20- Türkçe kitaplarında ana dilde yetkinlik pek çok temada her türdeki etkinlik ve çalışmada var. 

Bu nedenle bireysel veya grup çalışmasıyla yaptırılan birkaç etkinliğin verilmesi yeterli midir? 

21- Matematik kitaplarında matematik yetkinlik, Türkçe’de olduğu gibi, her türlü etkinlik ve 

çalışmada var. Yapılan çalışmalardan veya etkinlerden birkaçının verilmesi yeterli midir? 

22- Değerler beyan tablosu ve temel yetkinlikler beyan tablosunda yayınevinin imza, kaşesi olacak 

mı? Hangi evraklarda yayınevi imza, kaşesi olacak? 

23- E-müfredata girerken TC kimlik numarası yayınevinin yetkilisine ait olmak zorunda mıdır? 

24- Sisteme yazar TC numarası ile girerken TC numarası doğru olmasına rağmen hata ile 

karşılaşılmaktadır. Bu durum nasıl düzeltilebilir? 

25- Temel yetkinlikler ders programlarında yeterli derecede anlatılmamış/kapsanmamıştır. 

Yazarlarımız bunları sisteme aktarmada sorunlar yaşamaktadır. 

26- Kitap kapaklarında sınıf düzeyi ve açılımı için programda yazan ifadeyi mi yoksa kurul 

kararında yazan ifadeyi mi kullanacağız? 
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27- Yayımlanmış programlarda değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikleri takip etmek mümkün 

olamamaktadır. Bu değişikliklerin duyurulması, sistemde değişiklik yapıldığına ilişkin uyarı 

notu eklenmesi yararlı olacaktır. 

28- Kitap girişlerinde yaşanan teknik sorunları (örneğin sisteme giriş yapılamama vb) meslek 

örgütleri üzerinden TTKB’na yazılı iletmek yerine, hızlıca çözebilmek üzere, Kurumunuzda bir 

yetkili belirlenmesi ve doğrudan iletişim kurulabilmesinde yarar görmekteyiz. 

 

Bu konularda netlik sağlanmasının olası sorunları çözeceği ve sürece katkı sağlayacağı inancındayız. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 14.02.2018  

 

 

 

 

 

Özgür Karaca 

Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 


