
DERS KİTABI BAŞVURU SÜRECİ 

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU  

20 Şubat 2018 
 

2018 birinci dönem taslak ders kitabı başvuru süreciyle ilgili olarak üye yayınevlerimizden 

gelen soru ve sorunlar 14.02.2018 günü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak 

iletilmiştir.  

20 Şubat 2018 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda, sektör temsilcisi dernekler ve 

meslek birliklerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiş ve TTK Başkanı Sn. Durmuş, bu soru 

ve sorunlara açıklık getirerek cevaplandırmıştır.  

Bu toplantıda paylaşılan bilgiler ve görüşme notları aşağıda özetlenmektedir. 

1) TTK Başkanı Sn. Durmuş, öncelikle mevcut yönetmelikte ve mevcut yazılımda değişiklik 

olmadığını, başvuru ve inceleme sürecinin buna göre yürütüleceğini dikkate alınma 

gerektiğini ifade etmiştir.  

2) Türkçe 1 İlk Okuma Yazma  

- İlk Okuma Yazma kitabı sisteme “Öğrenci Çalışma Kitabı” olarak yüklenecektir. 

3) Değerler ve Temel Yetkinlikler 

- İlgili değerler ve temel yetkinliklerin taslak kitaplarda en az bir yerde işlendiğine (örtük 

biçimde) dair başvuru sahiplerinden beyan alınmaktadır. 

- Değerler ve temel yetkinliklerin en etkili biçimde verildiği düşünülen sayfa ve bölümler 

seçilmelidir. 

- Değerler ve Temel Yetkinliklere yer verilen ek-4 ve ek-5’te ders kitabının adına, 

değerlerin / yetkinliklerin işlendiği bölümlere, sayfa numaralarına yer verilecektir. 

- Yayınevini çağrıştırıcı başka bir bilgi (kitap kodu, yayınevi adı, ifade, imza, kaşe vb) yer 

almayacaktır. 

- Takım halinde hazırlanan kitaplar için birer adet ek-4 ve ek-5 hazırlanacaktır. Sayfa 

numaraları “ÖÇK s.20” veya “ÖKK s.20” şeklinde verilecektir. Ders kitabı için ayrıca DK 

yazmaya gerek yoktur.  

4) SGK Hizmet Dökümü 

- E-devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu) belgesi 

alınacaktır. 

- Çok sayfalı dökümlerde ön sayfasının kaşe / imza yapılması yeterlidir. 

5) Eser Sözleşmesi 

- Talep edilmesi halinde TTKB’ye sunulmak üzere taraflar arasında hazırlanmış 

olmalıdır. 

6) Hangi Belgeler İmzalanacak 

- Ek-1 ve ek-2 : firma imza yetkilisi imza ve yayınevi kaşesi 

- Ek-3 : özgeçmiş sahibi imza 

7) Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı metin dosyaları 

- Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi ders kitaplarında kullanılan metinlerin alındığı 

kaynak dosyalar, panel toplantıları başlamadan başvuru sahiplerinden talep edilecektir. 



8) Özgeçmiş 

- Yaptığı Çalışmalar ve Yayınları başlığı altında daha önce bir ders kitabı yazımında 

görev alıp almadığı yönünde bilgilere yer verilmeli, 

- Akademik çalışma detaylarına girilmemelidir. 

- Tek sayfaya sığacak şekilde düzenlenmelidir. 

9) PDF  

- CD ortamında teslim edilecek taslak kitap dosyası ve dinleme metinleri dökümü 

mutlaka “içinde arama yapılabilir formatta pdf dosyası” olmalıdır. 

10) TC Kimlik numarası 

- Her yayınevi için bir kullanıcı TC kimlik numarası ve şifre tanımlanmaktadır. 

- Mevcut yazılımda aynı TC kimlik numarası ile birden fazla yayınevi için kullanıcı 

yetkilendirmesi yapılamamaktadır. 

- Yönetmelik ve yazılım değişikliği olmadığı için yeni bir durum/sorun yoktur. 

11) Kitap ders ismi 

- Kitap/ders isimlerinde uyumsuzluk varsa Kurul Kararı’nda yer alan isim geçerlidir. 

- Mutlaka sınıf düzeyi belirtilmelidir. 

12) Forma / sayfa sınırı 

- Programda belirtilen forma sayısı * 16 sayfa olarak üst sayfa sınırı olacaktır. 

- Daha önceki senelerdeki gibi +/- 7 sayfa toleransı olmayacaktır. 

13) Müfredatta sonradan yapılan değişiklik(ler) 

- Sadece biyoloji programında “dormansi” kavramına ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. 

- Bunun dışında Yayınevleri 16/02/2018 tarihinde yayınlanan müfredattan sorumludur. 

14) Başvuru dilekçesi 

- Başvuru dilekçesinin sonuna istenirse dilekçenin eklerini yazmak için 12. no.lu kuru 

açılabilir. 

15) Yazım 

- Yayınevleri TDK güncel sözlük ve/veya Eğitim Programındaki yazım şekline uymak 

zorundadır. 

16) Taslak ders kitaplarının başvuru süreciyle ilgili olarak 16.02.2018 tarihli TTKB yazısı ve 

eklerinin (duyuru metni, ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 formlar) önemle dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Hususlarında bilgi verilmiş / görüşülmüştür. 

Bilginize sunarız.  

 

Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği (TEYD) – Özgür KARACA  

Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİM YAYBİR) – Celal MUSAOĞLU  


