1. Taslak ders kitaplarının ön inceleme iş ve işlemlerinde başvuru belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 Taslak ders kitabı başvurusu aşamasında elektronik ortama yüklenmesi gereken tüm ek formatları (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6,
Ek-7 ve Ek-8) elektronik ortamda yer alan “yayınevi” sayfasındaki “Başvuru Dokümanları” bölümünde yer almaktadır.
 Başvuru Dilekçesi EK-1 formatında elektronik ortama yüklenmelidir [Belgede sisteme kayıtlı “Ortaklar” bölümünde beyan edilen başvuru
sahibi yetkilisinin (kurumun yasal imza yetkilisi) imzası ve Yayıncı Kuruluşun kaşesi yer almalıdır].
 Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alanlara dair beyan EK-2 formatında elektronik ortama yüklenmelidir (Belgede sisteme
kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin imzası ve Yayıncı Kuruluşun kaşesi yer almalıdır). (Taslak ders kitabının hazırlığı sürecinde hizmet satın
alınmış ise “Hizmetin Türü” bölümünde yer alan “Dış” seçeneği işaretlenmelidir.).
 Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alanların özgeçmişleri EK-3 formatında elektronik ortama yüklenmelidir (Özgeçmişler ait
olduğu şahıslar tarafından imzalı olmalı ve EK- 3 formatında yer alan beyanı içermelidir).
 Değerler Beyan Tablosu EK-4 formatında elektronik ortama yüklenmelidir (EK-4 yayınevi ve yazar bilgilerinden arınık olmak
zorundadır.).
 Temel Yetkinlikler Beyan Tablosu EK-5 formatında elektronik ortama yüklenmelidir (EK-5 yayınevi ve yazar bilgilerinden arınık olmak
zorundadır.).
 Taslak ders kitabına ait Elektronik İçeriklere Ait Hizmet Beyan Belgesi EK-6 formatında elektronik ortama yüklenmelidir (Belgede
sisteme kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin imzası ve Yayıncı Kuruluşun kaşesi yer almalıdır).

 Taslak ders kitabının hazırlık sürecinde görev alan kişiler hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer verilen suçlardan hüküm
giymediğine dair beyan belgesi EK-7 formatında yüklenmelidir (Belgede sisteme kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin imzası ve Yayıncı
Kuruluşun kaşesi yer almalıdır).
 Taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifiyle ilgili mufavakatname EK-8 formatında elektronik ortama yüklenmelidir.

Not: Belgenin ilk sayfasında sisteme kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin imzası ve Yayıncı Kuruluşun kaşesi yer almalıdır. Belgenin ek formunun birinci
tablosunda başvuru sahibinin (Yayıncı Kuruluş veya Hizmet Biriminin) adı, vergi numarası, telefonu, e-posta adresi, iletişim adresi yer almalıdır. Belgenin
ek formunun ikinci tablosunda başvurusu yapılan taslak ders kitabının adı ve başvuru yılı yer almalıdır. Açıklamalar bölümünde ise varsa eser içeriğinde
yer alan FSEK’e göre izin alınması gerekli unsurlar maddeler hâlinde yazılı olmalıdır.

 (Varsa) Taslak ders kitabında doğrudan alıntı yapılan metin ve görsellerin orijinal kaynağının kopyası açılabilir ve yayınevi/yazar
bilgilerinden arınık durumda olmalıdır.
 Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alanların diploma örnekleri elektronik ortama yüklenmeli ve diplomalar Yönetmelikte yer
alan şartları sağlamalıdır.
Yazar/yazarlar (herhangi bir alanda lisans mezunu olmak ya da öğretmen olarak atanmış olmak ya da daha önce kitap yazdığını belgelendirmiş
olmak).
Dil uzmanı (Türkçe ya da Türk Dili Edebiyatı derslerinin atamaya esas alanlarında en az lisans mezunu olmak)
Not: Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Görsel tasarımcı (en son mezun olduğu eğitim kademesinin diplomasını sunmuş olmak)
Not: Resim/görsel alanı ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında ayrıca görsel tasarımcı bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Editör (kitabın yazıldığı alanda en az lisans mezunu olmak)
Program geliştirme uzmanı (program geliştirme (eğitim programları ve öğretim) alanında en az lisans mezunu olmak ya da herhangi bir
alanda lisans mezunu olup program geliştirme alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak)
Ölçme ve değerlendirme uzmanı (ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans mezunu olmak ya da herhangi bir alanda lisans mezunu olup
ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak)

Rehberlik uzmanı (rehberlik ve psikolojik danışmanlık (eğitimde psikolojik hizmetler, psikoloji) alanında en az lisans mezunu olmak ya da
herhangi bir alanda lisans mezunu olup rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak)

 Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alanlar taslak ders kitabında yalnızca bir görevde yer almalıdır.
 Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alanların 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer verilen suçlardan hüküm giymediğine dair
güncel adli sicil kayıtları elektronik ortama yüklenmelidir.
 Yayınevinin bağlı olduğu şirketin sahipleri, varsa ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer verilen
suçlardan hüküm giymediğine dair güncel adli sicil kaydı elektronik ortama yüklenmelidir.
2. Taslak ders kitaplarının ön inceleme iş ve işlemlerinde taslak ders kitabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 Taslak ders kitabı ilgili öğretim programında yer alan forma sayısına uygun olmalıdır.
 Taslak ders kitabının kimlikli ve kimliksiz nüshaları Taslak ders kitabının kimliksiz ve kimlikli nüshaları “içinde arama yapılabilir (.pdf)”
formatta olmalıdır.
 Taslak ders kitabı, kimlikli ve kimliksiz olmak üzere iki (2) nüshası kitap inceleme sistemine yüklenmek üzere hazırlanmalıdır. Taslak ders
kitabının kimliksiz nüshasında; yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, başvuru sahibinin adı veya adresi, amblemi; iç
kapağın arka yüzünde, yazarın/yazarların dışında kitabı hazırlayanların adı, soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya
kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da işaretler yer almamalıdır.

 Taslak ders kitabının kimlikli nüshasındaki yazar ve diğer görev alanların bilgileri elektronik ortamdaki personel bilgileri ile aynı olmalıdır.
 Taslak ders kitabının sisteme yüklenen kimlikli ve kimliksiz nüshaları kimlik bilgileri dışında tamamen aynı olmalıdır.
 Taslak ders kitabı “1. sınıf için 20, 2. sınıf için 18, 3. sınıf için 14, 4. sınıf için 12, 5. sınıf için 11, daha üst sınıflar için ise 10 puntodan daha
küçük harfler kullanılamaz.” hükmüne uygun olmalıdır.
 Taslak ders kitabının tüm ünite kapaklarında ünite alanına ilişkin karekod yer almalı ve bu karekod EBA platformuna yönlendirme
yapmalıdır.
 Taslak ders kitabının tüm ünite kapaklarında sınıf seviyesi ve alan türleri dikkate alınarak ilgi, beceri, tutum, değer ve davranışların
öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek ve dersin özelliğine göre üniteyi destekleyici nitelikte elektronik içerik/içeriklere
yönlendiren karekodlar yer almalı ve bu karekodlar EBA platformuna yönlendirme yapmalıdır.
 Taslak ders kitabının kaynakça bölümünde Görsel ve Genel Ağ Kaynakçasına ilişkin karekod yer almalı ve bu karekod EBA platformuna
yönlendirme yapmalıdır.
 Taslak ders kitabının ilgili bölümünde Cevap Anahtarına ilişkin karekod yer almalı ve bu karekodlar EBA platformuna yönlendirme
yapmalıdır.
 Taslak ders kitabının tüm ünite sonu ölçme değerlendirme bölümlerinde karekod yer almalı ve bu karekodlar EBA platformuna yönlendirme
yapmalıdır.
 Taslak ders kitabının arka kapağında ünite alanına ilişkin karekod yer almalı ve bu karekod EBA platformuna yönlendirme yapmalıdır.

3. Taslak ders kitaplarının ön inceleme iş ve işlemlerinde taslak ders kitabının ekleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 Türkçe ve Yabancı Dil dersleri ile Yaşayan Diller ve Lehçeler kitaplarına ait dinleme/ses dosyalarını elektronik ortama yüklenmeli, bu
dosyalar çalışır ve yayınevi/yazar bilgilerinden arınık durumda olmalıdır (ses dosyasının adı da yayınevi bilgisi içermemelidir.).
 (Varsa)Türkçe ve Yabancı Dil dersleri ile Yaşayan Diller ve Lehçeler kitaplarının dinleme metinlerinin dökümü “içinde arama
yapılabilir(erişilebilir)” “.pdf” formatta elektronik ortama yüklenmeli ve bu kopya yayınevi ve yazar bilgilerinden arınık durumda olmalıdır.
 Taslak ders kitabının cevap anahtarına ait link EBA platformuna yüklenmeli, bu link açılır ve yayınevi/yazar bilgilerinden arınık durumda
olmalıdır.
 Taslak ders kitabının Görsel ve Genel Ağ kaynakçasının linki EBA platformuna yüklenmeli, bu link açılır ve yayınevi/yazar bilgilerinden
arınık durumda olmalıdır.
 Taslak ders kitabına ait ünite kapaklarında ve (varsa) taslak ders kitabı içinde yer alan tüm karekodlara ait elektronik içerikler, eksiksiz
olarak EBA platformuna yüklenmeli, bu içerikler açılır ve yayınevi/yazar bilgilerinden arınık durumda olmalıdır.
 Taslak ders kitabının ünite sonu ölçme değerlendirme bölümlerine ait elektronik içerikleri eksiksiz olarak ünite sayısı kadar EBA
platformuna yüklenmeli, bu içerikler açılır ve yayınevi/yazar bilgilerinden arınık durumda olmalıdır.

