
ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU 
 

Değişen öğretim programları ve ders kitaplarıyla ilgili olarak 29 Kasım 2017 tarihinde Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda, sektör temsilcisi dernekler ve meslek birliklerinin katıldığı bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TTK Başkanı ve Ders Kitapları Daire Başkanı 

katılmışlardır. 

Bu toplantıda paylaşılan bilgiler ve görüşme notları aşağıda özetlenmektedir. 

- Eğitim programları Ocak 2018 başından itibaren branş branş ilan edilecek. 

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programı da ocak 2018 başında ilan edilecek. 

- Diğer derslerin programlarının tümü 2018-19 eğitim yılına yetiştirilecek.  

- Eğitim programları duyurusunda forma sınırı yer alacak. +/- 1 forma aralığı 

düşünülüyor. 

- Ders kitaplarının yeterli ancak sade olması, kalın olmaması bekleniyor. Öğretmenin 

kullanımı için gerekecek ilave materyal/içerikler için EBA düşünülüyor. 

- Öğretmen kılavuz kitabı olup olmayacağı da Eğitim programlarının duyurusunda 

belli olacak. Türkçe derslerinde kılavuz olmayabilir, İngilizce derslerinde kılavuz 

olma ihtimali var. 

- 08 – 15 aralık döneminde TTKB’de Değerler Eğitimi konusunda geniş kapsamlı bir 

toplantı yapılacak. 

- Değerler Eğitimi’nin kitapta nerede, nasıl, ne düzeyde işlendiği bilgisi Ön 

İncelemeye verirken kitapla birlikte sunulacak. 

- Ön inceleme (intihal kontrolü, yasalara uygunluk kontrolü, dil/yazım kontrolü ve 

görsel tasarım kontrolü, değerler eğitimi kontrolü), panel inceleme süreci hariç 

olmak üzere, sürekli yapılacak. 

- Panel incelemesi, 2018-19 eğitim yılına ders kitaplarının yetiştirilebilmesi için 

tahminen Nisan-Mayıs 2018 de gerçekleştirilecek. 

- Ön incelemede, inceleme ücreti ödenecek. 

- Tedarik sürecinde; onay alan kitapların tümünün öğretmenlerin incelemesine ve 

tercihine sunulması düşünüldüğü, ilçe bazında en çok tercih edilen ders kitaplarının 

temin edilmesinin planlandığı ifade edilmiştir. Bu yöntemi ile nitelikli kitapların 

öğrenciye ulaşması ve yayıncılar arasında daha iyi kitap hazırlamaya yönelik 

rekabet oluşması hedeflendiği açıklanmıştır.  

- Yayıncılar olarak; ders kitaplarının öğretmen tarafından seçiminin her ne kadar 

yararlı ve doğru bir durum olduğu düşünülse de çeşitli spekülasyonlara açık 

olabileceği (idari, siyasi vb. etkilerin söz konusu olabileceği) düşüncemizi belirterek 

sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ettik. 

Meslek örgütleri olarak yönetmelik hazırlama sürecinde önerilerimizle katkı 

sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik. 

Bilginize sunarız. 01 Aralık 2017 
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