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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

Sayı : E-96732399-20-27063889 24.06.2021
Konu : Taslak Ders Kitabı Başvuruları

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi       a) 12.09.2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
                 Ders Kitapları ve  Eğitim Araçları Yönetmeliği.

           b) İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve E-89780865-153-8878 sayılı Genelgesi.
           c) 07.12.2020 tarihli ve 96732399-20-E.17703117 sayılı Makam Oluru.

          İlgi (a) Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrasında "Birinci başvuru dönemi için başvurular 16 
Ocak veya takip eden işgününde başlar, 1 Şubat veya takip eden işgünü mesai bitiminde sona erer. İkinci başvuru 
dönemi için başvurular 16 Temmuz veya takip eden işgününde başlar, 1 Ağustos veya takip eden işgünü mesai 
bitiminde sona erer. Ancak, ders kitabının yeniden yazılmasını gerektiren eğitim ve öğretim programı 
değişikliklerinde taslak ders kitaplarının Başkanlığa ilk başvurusunun kabul ve duyurusuna dair takvim ilgili 
Kurul kararında belirtilir." hükmü ile 19. maddesinin üçüncü fıkrasında "Panelistler inceleme/değerlendirme 
raporlarını gönderdikten sonra Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerde toplantıya çağrılır. Toplantı Kurulca 
görevlendirilecek moderatörün yönetiminde yürütülür. Başkanlıkça, Moderatöre yardımcı olmak ve panel ile ilgili 
iş ve işlemleri yürütmek üzere bir personel görevlendirilir. Toplantıda her bir panelist raporunu sözlü olarak 
sunar. Panelistler raporlar üzerinde görüşlerini açıklar ve inceleme/değerlendirme müzakere edilir." hükümleri 
yer almaktadır. Ancak;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgi (b) Genelgede salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve 
ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele 
tedbirlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda salgın sürecinin seyrindeki belirsizliklerden dolayı planlanan 
çalışmaların sekteye uğraması söz konusu olabilecektir.
Ülke genelinden öğretmen ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan panel toplantıları taslak kitap 
inceleme ve değerlendirme sürecinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu dönemde toplantılara yetersiz 
katılımın yanı sıra yaşanan yoğun personel ve panelist sirkülasyonunun bulaş riskini artırabileceği 
değerlendirilmektedir.
Ders kitapları, eğitim araçları ve elektronik eğitim içeriklerine ilişkin mevzuat değişikliğinin yürürlüğe 
konulmak üzere hazırlıkları devam etmektedir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış 
olup görüşlerin değerlendirilmesine yönelik olarak taslak yönetmelik süreçleri devam etmektedir.
 Taslak kitap inceleme ve değerlendirme işlemlerinin hazırlanan yeni yazılım üzerinden gerçekleştirilmesi 
düşünüldüğünden sürecin etkili ve sağlıklı ilerlemesi için eğitimi daha önceden tamamlamış panelistlerde 
dahil olmak üzere Başkanlığımızın veri tabanında kayıtlı olan ve ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen şartları 
sağlayan eğitim almamış panelist adaylarına güncellenmiş inceleme ve değerlendirme eğitimi verilmesi 
planlanmaktadır.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ders çeşit ve/veya saatlerinin azaltılmasına yönelik sürdürülen 
çalışmalar nedeniyle bazı derslere ait ders kitaplarının yeniden yazılmasını gerektiren eğitim öğretim 
programı değişiklikleri söz konusudur.
2021-2022 eğitim öğretim yılında okutulacak dersler için Tebliğler Dergisinde onaylanmış ders kitabı ve 
eğitim araçları mevcut olduğundan ders kitabı ihtiyacı bulunmamaktadır.
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         Bütün bu gerekçelerle ilgi (c) Makam Oluruna istinaden 2020 yılı taslak kitap başvuru dönemleri ile
2021/1. ve 2021/2. taslak kitap başvuru dönemlerinin birleştirilmek suretiyle başvuru takviminin 2022 yılı 
Ocak ayı içerisinde alınacak karar gereği belirlenmesi düşünülmektedir.
         Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                                         Burhanettin DÖNMEZ

                                  Kurul Başkanı
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