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1. Nasıl panelist olabilirim? 

Taslak ders kitaplarının incelenme ve değerlendirilmesinde görev almak isteyen, Millî Eğitim 

Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre başvuru şartlarını taşıyan 

tüm öğretmen ve alan eğitimcileri/uzmanları kitap inceleme sistemine başvurabilir. Aday başvuruları, 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucu başvuru 

şartlarını sağlayan adaylar gerekli eğitimleri tamamlayarak panelist veri tabanında yer alırlar. Başkanlıkça 

inceleme işleminde görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım 

inceleme uzmanları ve çoklu ortam tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme 

işlemleri bu panelist veri tabanından yansız atama yoluyla yapılmaktadır. 

http://kitapinceleme.meb.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan “Dokümanlar” bölümündeki 

“Panelist İşlemleri Kılavuzu”nu inceleyerek süreçle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.  

2. Eğitimleri tamamlamama rağmen tarafıma henüz kitap ataması yapılmadı. Yeniden 

herhangi bir işlem yapmalı mıyım? 

Kitap inceleme sistemi veri tabanına kayıt yapan ve eğitimlerini tamamlayan panelistlerin tekrar 

başvuru veya farklı bir işlem yapmaları gerekmez. Taslak ders kitabı inceleme atamaları sistem tarafından, 

veri tabanına kayıtlı olan ve gerekli şartları taşıyan panelistler arasından yansız atama yoluyla 

yapılmaktadır. 

3. Tarafıma incelenmek üzere taslak ders kitabı atandığını nasıl öğrenebilirim? 

İncelenmek üzere taslak ders kitabı ataması yapılan panelistlere SMS ve e-posta yoluyla bilgi 

verilmektedir. 

4. Taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirme görevini reddetmem veya belirlenen süre 

içerisinde görevi kabul edememem durumunda hakkımda cezai işlem uygulanır mı? 

Kabul/ret işlemlerinin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi veya kitabın reddedilmesi 

durumunda herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Taslak ders kitabı incelenmek üzere sistem tarafından 

başkaca bir paneliste yansız olarak atanır. 

5. Tarafıma tanımlanan taslak ders kitabına yönelik kabul/ret işlemleri için ek süre 

verilebilir mi? 

Kabul/ret işlemlerinin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda panelistlere ek 

süre verilmez. Belirtilen süre içerisinde kabul edilmemiş taslak ders kitabı reddedilmiş gibi işlem görerek 

incelenmek üzere sistem tarafından başka bir paneliste yansız olarak atanır. 

http://kitapinceleme.meb.gov.tr/
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Panelist%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf
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6. Panel toplantı tarihi değiştirilebilir mi? 

Kabul/ret işlemleri ekranında bireysel inceleme, görüş bildirme ve panel tarihi ilan edilmektedir. Bu 

tarihleri dikkate alarak kabul işleminin yapılması önem arz etmektedir. Belirtilen süre ve tarihlerde 

herhangi bir değişiklik yapılmaz. Panelistler uygunluk durumlarına göre kabul/ret işlemlerini 

gerçekleştirmelidir. 

7. Panel toplantısı nerede yapılacak? 

Kabul/ret işlemleri ekranında panelin nasıl gerçekleştirileceği ilan edilmektedir. Toplantı aksi 

belirtilmedikçe çevrim içi olarak ZOOM programı üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

8. Taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirme görevim ne zaman başlar? 

Bireysel inceleme süreci, taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirme görevi kabul edildiği andan 

itibaren başlamaktadır. 

9. Panelist Etik Sözleşmesi’ni imzalamadığım durumda kitap inceleyebilir miyim? 

Taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirme görevi kabul işleminin gerçekleştirilmesi için “Panelist 

Etik Sözleşmesi”nin okunarak onaylanması gerekmektedir. 

10. Taslak ders kitabı inceleme işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapabilir miyim? 

Telefon veya tablet gibi mobil cihazlarda inceleme ve değerlendirme yapılamamaktadır. Hata tespiti 

ekleyebilmek için hatanın olduğu alan kitap üzerinde sadece fare kullanılarak işaretlenebilmektedir. Bu 

sebeple inceleme ve değerlendirme işlemleri sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanılarak 

yapılmaktadır.  

11. Sayfalar ile ilişkilendirilen kazanımlara nasıl ulaşabilirim?  

Bireysel inceleme sisteminde sayfanın sol üstünde bulunan “Bileşenleri Göster” butonuna 

tıklandığında ilgili dersin öğretim programına ait kazanımların ilişkilendirildiği sayfa aralıkları 

görüntülenmektedir. Bunlar beyana dayalı olup ilgili öğretim programından kontrolü tarafınızca 

sağlanmalıdır. 

12. Ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş elektronik eğitim içerikleri nelerdir? 

Eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanımları desteklemeye yönelik metin, sunu, görüntü 

(resim, poster, vb.), hareketli görüntü (video, canlandırma, vb.), ses kaydı, etkileşimli video, etkileşimli 

içerik, benzetim (simülasyon), eğitsel oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, oyunlaştırılmış 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Documents/PanelistEtikSozlesme.pdf
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Documents/PanelistEtikSozlesme.pdf
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eğitim, infografik (harita, grafik, kavram haritaları, şema vb.) gibi çoklu ortam unsurları içeren ders kitabına 

entegre edilmiş her türlü elektronik eğitim materyalidir.  

13. Elektronik eğitim içeriklerine nasıl ulaşabilirim? 

Taslak ders kitabına ait elektronik içeriklerin tamamına kitapta yer alan karekodları okutarak ya da 

bireysel inceleme sisteminde yer alan ekler bölümündeki erişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Elektronik eğitim içeriklerine karekodlarla ulaşmak için öncelikle EBA uygulamasını mobil 

cihazınızda yer alan uygulama marketlerinden indirmeniz gerekmektedir.  

EBA platformunu mobil cihazınıza indirdikten sonra uygulamanın arayüz ekranından “Öğretmen/e-

Devlet Girişi” sekmesiyle giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra kişisel EBA ekranınızın sağ üst köşesinde 

yer alan karekod okutma alanından ilgili karekodu okutarak elektronik içeriğe ulaşabilirsiniz. 

Bununla birlikte elektronik eğitim içeriklerinin erişim linklerinin tamamına bireysel inceleme 

sisteminde yer alan ekler bölümünden de erişebilirsiniz. Elektronik eğitim içeriklerine ulaşmak için EBA 

platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş seçeneklerinden “EBA’ya Devam Et/Öğretmen/e-Devlet 

Girişi” sekmesini kullanınız. 

14. Elektronik eğitim içerikleri kimler tarafından incelenir? 

Tüm elektronik eğitim içerikleri taslak ders kitabının bir parçası olup her bir panelist tarafından ilgili 

kriter başlıkları doğrultusunda incelenir. 

15. Elektronik eğitim içeriklerine yönelik hata tespitleri nasıl yapılır? 

Taslak ders kitabına ait ekler bölümünde yer alan elektronik eğitim içerikleri ile ilgili tespit edilen 

hatalar ilgili elektronik eğitim içeriğine yönlendirme yapan karekoda veya ilişkilendirilen sayfa aralığındaki 

ilk sayfaya işaretlenmelidir. 

16. Taslak ders kitabının tümünü incelemekle yükümlü müyüm? 

Taslak ders kitabı, elektronik içerikleri ve tüm ekleri ile birlikte her panelist tarafından 

incelenmelidir. Ancak Başkanlık mütalaasına tâbi olan ve Başkanlıkça yayınevlerine gönderildiği şekliyle 

kullanılması uygun bulunan içerikler incelemeye tâbi değildir.  

Bunlar; Türk Bayrağı, İstiklal Marşı, Öğrenci Andı, Atatürk resmi ile resmin alt kısmındaki Mustafa 

Kemal Atatürk yazısı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve kitabın sonunda yer alan Türkiye Haritası ve Türk 

Dünyası Haritası’dır. 
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17. Bireysel inceleme işlemlerini bitirdim, yapmam gereken bir işlem var mı? 

Bireysel inceleme (hata tespiti ekleme) işlemleri ilan edilen süre bitiminde otomatik olarak sona 

erer. Panelistlerin inceleme işlemini bitirdikten sonra yapması gereken herhangi bir işlem yoktur. Süre 

bitimine kadar hata tespiti eklenebilir. 

18. Diğer panelistlerin hata tespitlerini ne zaman görebilirim? 

Panelistler, taslak ders kitabına yönelik bireysel incelemeler tamamlandıktan sonra gerçekleşecek 

olan “Görüş Bildirme” işlemi için belirtilen tarih aralığında birbirlerinin tespit ettikleri hataları görebilirler.  

19. Panelistlerin tespit ettikleri hatalara görüş bildirmek zorunda mıyım? 

Tüm panelistler diğer panelistlerce yapılmış bütün hata tespitlerini incelemelidir. Ancak uzmanlık 

alanınız dışında olan konular ve doğruluğu veya yanlışlığına yönelik kesin bir bilgiye sahip olmadığınız 

tespitler için “fikrim yok” seçeneğini işaretlemelisiniz. 

20. Panel toplantı linkine nasıl ulaşabilirim? 

Çevrim içi panel toplantı linki, panelistlere SMS ve e-posta yoluyla panel toplantı tarihinden 3 gün 

önce gönderilmektedir. 

21. Panel toplantısı ne kadar sürer? 

Tüm panelistlerin hata tespitleri, bildirdikleri görüşler üzerinden ortak bir kanaate varılana dek 

müzakere edilir. Müzakere sürecinin ne zaman biteceği belli olmadığından panel gününü yalnızca toplantı 

için ayırmanız ve planlamalarınızı bu doğrultuda yapmanız gerekmektedir.   

22. Müzakere puanlama sürecinde kimler puanlama yapar? 

           Panel toplantısında müzakerelerin tamamlanmasının ardından tüm panelistler puanlama işlemine 

katılmakla yükümlüdür. Her panelist, her kriter başlığı için ayrı ayrı puanlama işlemini gerçekleştirmelidir. 

23. Kitap inceleme sürecinin tamamında çalıştığım kurumda izinli olacak mıyım? 

Panelistler yalnızca panel toplantısının yapılacağı tarihte görevli izinli sayılacaktır. Bu hususa yönelik 

resmî yazı e-posta ile panelistlere ulaştırılmaktadır. İlgili resmî yazıyı ve size gönderilmiş e-postanın ekran 

görüntüsünü kurumunuza dilekçe yoluyla ibraz etmeniz gerekmektedir.  

24. Taslak kitap inceleme ve değerlendirme sürecini bitirdim, ne kadar ücret alacağım?  

Ücret ödemeleri, 14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 

15. maddesi hükmünce gerçekleştirilmektedir. İnceleme ücretleri, taslak ders kitabının kademesine ve 

takım kitap olmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  
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25. Taslak kitap inceleme ve değerlendirme sürecinde faydalı olabilecek dokümanlar 

nelerdir? 

• Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644_derskitaplari_yonetmeligi.pdf 

adresinden ilgili Yönetmelik’e erişebilirsiniz. 

• Taslak Kitapların Ait Olduğu Öğretim Programları 

Taslak kitapların öğretim programlarına http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx adresinden 

erişebilirsiniz.  

• Panelist İşlemleri Kılavuzu 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Panelist%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf 

adresinden ilgili kılavuza erişebilirsiniz. 

• Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/De%C4%9Ferlendirmeye%20Esas%20Olacak%20Kriterler%20ve

%20A%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1.pdf adresinden ilgili kılavuza erişebilirsiniz. 

• Panelist Etik Sözleşmesi 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Documents/PanelistEtikSozlesme.pdf adresinden ilgili sözleşme 

metnine erişebilirsiniz. 

26. Taslak ders kitabı inceleme ve değerlendirme sürecine yönelik bu dokümanda yer alan 

hususlar dışında bir sorun yaşadığımda nereye başvurmalıyım? 

Kitap inceleme sistemi üzerinden istek, öneri veya şikâyet konu başlıklarında ileti gönderebilir; 

resmî işlemleriniz için aşağıda belirtilen e-posta adresine yazabilir veya telefon numaralarıyla bize 

ulaşabilirsiniz.  

ttkb_kitapinceleme@meb.gov.tr 

0 (312) 413 43 67 - 43 82 - 45 02 

 

 

 

 

https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644_derskitaplari_yonetmeligi.pdf
http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Panelist%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20K%C4%B1lavuzu.pdf
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/De%C4%9Ferlendirmeye%20Esas%20Olacak%20Kriterler%20ve%20A%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1.pdf
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/De%C4%9Ferlendirmeye%20Esas%20Olacak%20Kriterler%20ve%20A%C3%A7%C4%B1klamalar%C4%B1.pdf
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Documents/PanelistEtikSozlesme.pdf
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İnceleme ve Değerlendirme Sürecinde Alana Özgü Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

1. Türkçe ders kitaplarında sözlük bölümü yer almalı mıdır? 

Türkçe Öğretim Programı’nda kazanım açıklaması olarak "Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime 

gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir." ifadesi yer almaktadır. Bu kazanımın işlevsel hâle getirilmesi 

amacıyla Türkçe ders kitaplarının sonuna sözlük bölümü konulmaz. 

2. Taslak ders kitaplarında standart bölümler hangi sıra ile yer almalıdır? 

Standart bölümler sırasıyla kitabın başlangıcında İçindekiler, Kitap Tanıtım Şeması (Organizasyon 

Şeması); kitabın sonunda Sözlük, Cevap Anahtarı, Kaynakça, Görsel Kaynakça, Genel Ağ Kaynakçası 

şeklinde verilmelidir. 

3. Türkçe ders kitaplarında metinlerine yer verilen yazar ve şairlerin biyografileri olmalı 

mıdır? 

İlkokul Türkçe ders kitaplarında metinlerine yer verilen yazar ve şairlerin biyografilerine yer 

verilmemelidir. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında ise Türk edebiyatının öne çıkan şair ve yazarlarının 

metinleri kullanıldığında bu sanatçıların edebî yönü ve eserlerine dair kısa biyografilerine yer verilmelidir. 

4. İlkokul birinci sınıf seviyesine ait ders kitaplarında cevap anahtarları yer almalı mıdır? 

İlkokul birinci sınıf seviyesine ait ders kitaplarında cevap anahtarları kullanmayı gerektirmeyecek 

düzeyde etkinlikler yer aldığından standart bölümlerden biri olan cevap anahtarı bölümüne yer 

verilmeyebilir. 

5. Ders kitaplarında hangi kaynakça atıf sistemi kullanılmalıdır? 

Kaynakça kısmında akademik atıf sistemlerinden herhangi biri tercih edilebilir. Ancak tüm ders 

kitaplarının kaynakça bölümünde hangi atıf sisteminin kullanıldığı bilgisi verilmelidir. Ayrıca kullanılan atıf 

sistemi tutarlı ve bütünlük arz edecek şekilde olmalı ve metin içi ile sayfa altı dipnot gösteriminde de ilgili 

atıf sisteminin stili bütünlük arz edecek şekilde kullanılmalıdır. 

6. Basın veya genel ağdan alıntılanan içeriklerin kaynağı nasıl yer almalıdır? 

Basın veya genel ağdan alıntılanan içeriklerin altında yalnızca “Genel ağdan/Basından alınmıştır.” 

ifadesi kullanılmalıdır. İlgili alıntının kaynak bilgisi kaynakçada yer alacaktır. 

7. İçerikte kullanılan alıntı eserin orijinalinde düzenleme veya sadeleştirme yapılabilir mi?  

İçerikte kullanılan alıntı, eserin orijinaline uygun olarak verilmelidir. Öğrenci seviyesi ve ders işleniş 

süresi göz önünde bulundurularak alıntı metinlerde kısaltma yapılabilir. Bu durum metnin altında 
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belirtilmelidir. Kısaltma yapılırken eserin orijinalinden uzaklaşmamaya ve bağlamdan kopmamaya dikkat 

edilmelidir. Ayrıca yazarın üslubundan ya da Türkçenin dönemsel özelliklerinden kaynaklı yazım farklılıkları 

hata olarak nitelendirilip düzeltilmemelidir. Metin içerisinde yer alan dönemsel farklılıklara (yazım ve 

noktalama) yönelik açıklamalar birkaç örnekle dipnot şeklinde verilmelidir. 

8. Ders kitaplarında yer alan tüm görsellerde numaralandırma ve açıklama olmalı mıdır? 

“Açıklama gerektiren görsele ait alt yazı; görselde anlatılmak istenen olay, duygu, durum vb. 

hususları yansıtıcı nitelikte, kısa ve öz olmalıdır.” kriter açıklamasında belirtildiği üzere görselin açıklama 

gerektirip gerektirmediği ve içerikle olan ilişkisi göz önünde bulundurulmalı, açıklama ve numaralandırma 

bu doğrultuda yapılmalıdır.  

Örneğin işlenen bir masal metninde geçen olayı anlatan ya da bir şiir metnini tematik olarak 

destekleyen görseller açıklama gerektirmez ancak mimari bir yapı, bir deneyin aşamaları gibi görsellere 

mutlaka açıklama yazılmalı ve kriterde belirtildiği şekilde numaralandırılmalıdır. 

9. Kısaltmalar, terimler ve semboller nasıl yazılmalıdır? 

Din kültürü ve ahlak bilgisi ve İHL meslek derslerine ait kitaplarda Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber'e 

(s.a.v.) isnat edilen “O” zamiri büyük harfle yazılmalı ve üzerine gelen çekim ekleri kesme işareti ile 

ayrılmalıdır. Ayrıca “c.c.”, “s.a.v.” “a.s.”, “r.a.” gibi kısaltmalar burada belirtildiği şekilde kullanılmalı ve 

kullanımlarında birlik sağlanmalıdır. 

Sayısal ifadeler ve matematiksel sembollerden sonra gelen eklerin kesme işareti ile ayrılması 

hususunda TDK yazımı esas alınmalıdır. Sayısal ifadelere gelen kesme işaretinin bir karışıklığa neden 

olabileceği durumlarda (üs ve mutlak değer gösterimi gibi) kesme işareti kullanılmaz.  Karışıklığa yol 

açmayacak her türlü matematiksel ifadeye gelen eklerin yazımında kesme işareti kullanılmalıdır. 
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Serhat Mah. 1290. Sokak No.8/B 06374 

Yenimahalle/ANKARA 

Kitap İnceleme Sistemi:  

https://kitapinceleme.meb.gov.tr  

Telefon: 

0 (312) 413 43 67  

0 (312) 413 43 82 

0 (312) 413 45 02 

0 (312) 413 43 43 (Sekreterlik)  

E-posta adresi:  

ttkb_kitapinceleme@meb.gov.tr 

 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/

