
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

TASLAK DERS KİTABI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

PANELİST ETİK SÖZLEŞMESİ 

1.  Okutulma süresi biten ya da devam eden veya incelenmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığına sunulmuş olan taslak ders kitabında/eğitim aracında yazar, editör, dil uzmanı, görsel 

tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı veya rehberlik uzmanı 

olarak görev almadığımı, 

2.  İlköğretim ve/veya ortaöğretim kurumlarında okutulan herhangi bir dersin, hâlen devam eden kitap 

yazımını, editörlüğünü veya yazım sürecine dair danışmanlığını yapmadığımı,  

3.  İncelemeye başladığım andan, inceleme sürecinin sonuçlanmasına kadar herhangi bir aşamada 

taslak ders kitabının, yayınevi veya yazarlarının kimliği hakkında bir bilgiye sahip olmam hâlinde 

eseri ivedi olarak iade edeceğimi ve panel moderatörünü bilgilendireceğimi,  

4.  Taslak ders kitabının incelenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bilgileri, bu kitabın yazarı/yazarları, 

yayınevi sahibi veya çalışanları ile paylaşmayacağımı,  

5.  Taslak ders kitabının içeriğini resmî olarak yaptığım inceleme görevi dışında, başka amaçlarla 

kullanmayacağımı,  

6.  Taslak ders kitabı ile ilgili her türlü bilgiyi, yazışmaları, panel sürecinde görev alanların kimliklerini, 

panel toplantısında ifade edilen görüş ve düşünceler ile rapor içeriklerini üçüncü kişilerle 

paylaşmayacağımı ve tüm bilgi-belgelerin gizliliğini koruyacağımı,  

7.  Çevrimiçi panel toplantısında akıllı telefon, bilgisayar, ya da tablet gibi diğer teknolojik cihazlarla 

toplantıyı veya herhangi bir bölümünde kayıt almayacağımı, 

8.  Çevrimiçi panel toplantısının gizlilik ve güvenliğini ihlal edebilecek davranışlarda 

bulunmayacağımı, 

9.  İnceleme sürecinde bireysel inceleme, görüş bildirme, puanlama ve Başkanlıkça belirtilen tarih ve 

saatte fiziki/çevrimiçi panel toplantısına katılma görevlerini eksiksiz yerine getireceğimi,  

10.  Taslak ders kitabına ilişkin inceleme ve değerlendirme ile ilgili tüm işlemleri, ilgili yasa ve 

14/10/2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders 

Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümleri ile Kurul karar ve mütalaaları çerçevesinde 

yapacağımı,  

11.  Eylem, işlem ya da davranışımın anılan düzenlemelere aykırılığının tespitinin ders kitabı veya 

eğitim aracının iptali sonucunu doğurması hâlinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve üçüncü kişiler için 

doğmuş veya doğacak bütün tazminatlar ile masraflardan sorumlu olacağımın bilgim dâhilinde 

olduğunu,  

12.  Panel öncesi, sırası veya sonrası dönem ile panel dışı değerlendirmelerde, gerçeğe aykırı beyan 

verdiğimin veya yukarıda sayılan hususlar ile aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı eylem, 

işlem ya da davranışlarda bulunduğumun tespit edilmesi hâlinde başvurumun geçersiz sayılacağını, 

yeniden görevlendirilmeme dair işlem yapılmayacağını, bir şekilde görevlendirmem yapılmış olsa 

dahi bunun iptal edileceğini, inceleme sistemi veri tabanından kaydımın silineceğini ve benzeri 

durumlarda hiçbir şekilde hak talebimin söz konusu olmayacağını, 

13.  Bu sözleşmeye aykırı davranmam durumunda hakkımda 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 204, 205, 206, 207, 208, 212, 250, 252, 257, 258, 268. maddeleri; 19/04/1990 tarihli ve 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 2, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16. maddeleri; 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 

Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 ve 4. maddeleri; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 15, 29, 30, 31. maddeleri ile “Disiplin” başlıklı 7. Bölümde düzenlenen 124-

136. maddeleri; 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri 

Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 18, 38. maddeleri; 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu 

Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8, 9. madde hükümleri 

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Millî Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet Başsavcılığına 

suç duyurusunda bulunma ve disiplin hükümlerini işletme yetkisinin bilgim dâhilinde olduğunu, 

beyan ve taahhüt ederim. 


