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A. Genel Açıklamalar 

Bu kılavuz; yayınevleri ve MEB’in hizmet birimlerinin kitap inceleme sistemi üzerinden 

yapacakları başvuru, kayıt, kullanıcı işlemleri ve taslak ders kitabı başvurularına ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır. 

TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR 

Başkanlık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

Başvuru Sahipleri Ders kitabı hazırlayan hizmet birimini veya yayınevini ifade eder. 

Dil Uzmanı 
Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin atamaya esas alanlarında en 

az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi ifade eder. 

Editör 
Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve kitabın 

üretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi ifade eder. 

EBA Platformu https://www.eba.gov.tr/ 

Görsel Tasarımcı Kitabın görsel tasarımını yapan kişiyi ifade eder. 

Kitap İnceleme Sistemi https://kitapinceleme.meb.gov.tr/ 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Ders Kitapları ve Eğitim 

Araçları Yönetmeliği 

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

_derskitaplari_yonetmeligi.pdf 

Ölçme ve 

Değerlendirme Uzmanı 

Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş 

kişiyi ifade eder. 

Program Geliştirme 

Uzmanı 

Program geliştirme alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi 

ifade eder. 

Rehberlik Uzmanı 
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında en az lisans düzeyinde 

öğrenim görmüş kişiyi ifade eder. 

https://www.eba.gov.tr/
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/
https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644
https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644
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Taslak Ders Kitabı 

Herhangi bir eğitim ve öğretim programı çerçevesinde hazırlanmış basılı 

veya dijital ortamdaki kitap ve eklerinin taslak veya model prototipini ifade 

eder. 

Taslak Ders Kitabı ve 

Eğitim Araçları ile 

Bunlara Ait e-İçeriklerin 

İncelenmesinde 

Değerlendirmeye Esas 

Olacak Kriterler ve 

Açıklamaları 

 

Yazar/Yazarlar 

Taslak ders kitabını yazan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya 

öğretmen olarak atanmış ya da daha önce alanda yayımlanmış ders kitabı 

olan kişiyi/kişileri ifade eder. 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr/De%C4%9Ferlendirmeye%20E

sas%20Olacak%20Kriterler%20ve%20A%C3%A7%C4%B1klamala

r%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/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
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B. Başvuru 

MEB’in hizmet birimleri ile Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde 

belirtilen şartları taşıyan, yayıncılık faaliyetinde bulunmakta olan kurum ve kuruluşlar kitap inceleme 

sistemine “http://kitapinceleme.meb.gov.tr/” internet adresi üzerinden başvuru yapabilmektedir. 

 

C. Kayıt/Güncelleme İşlemleri 

Yayınevleri ve MEB’in ve hizmet birimleri, ana sayfada yer alan Kayıt/Güncelleme butonuna 

tıkladıktan sonra “Yayınevi Kayıt İşlemleri” bölümündeki e-Devlet ile Kayıt/Güncelle butonunu 

kullanarak kayıt işlemi yapabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Devlet ile Kayıt/Güncelle butonuna basıldığında aşağıdaki gibi e-Devlet kullanıcı girişi ekranı 

açılacaktır.   

 

Kayıt Olma/Güncelleme 
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1. Kimlik Bilgileri 

e-Devlet şifresi ile kitap inceleme sistemine giriş yaptıktan sonra başvurunun ilk adımı olarak 

başvuru sahibine ait kimlik bilgilerinin (Yayınevinin bağlı olduğu şirketin sahipleri, varsa ortakları ve 

yönetim kurulu üyelerinin bilgileri, yayınevi sistem yetkilisinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ile 

başvuru sahibine ait ticaret sicil adı, sertifika numarası vb.) yer aldığı ekran gelecektir. 

                

Kimlik bilgilerinizin kontrolünü sağladıktan sonra İleri butonuna basınız. 

 

e-Devlet şifrenizi hatırlamıyorsanız “https://giris.turkiye.gov.tr” adresine girerek “Şifremi 
Unuttum” bölümünden şifrenizi yenileyebilirsiniz. 

e-Devlet tarafından 

kullanıcıya verilmiş 

şifredir. 

İlgili personelin T.C. 

kimlik numarasıdır. 
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2. Adres ve İletişim Bilgileri 

Başvurunun ikinci adımında adres ve iletişim bilgileri alanlarını doldurmanız gerekmektedir. 

Size ulaşılabilecek güncel telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazarak doğrulama işlemlerini 

gerçekleştirmelisiniz. Başkanlığımızın sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin 

kullanılacağını unutmayınız. Bu kapsamda telefon ve e-posta doğrulama işlemlerinde size ulaşan 

doğrulama kodunu eksiksiz bir şekilde ilgili alanlara girdiğinizden, “Telefon Doğrula” ve “e-Posta 

Doğrula” butonlarını kullanarak bilgilerinizi doğruladığınızdan emin olunuz. Doğrulama işlemini 

gerçekleştirmeden kayıt işleminiz tamamlanmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin adına alınmış olan e-posta adresiniz mutlaka “.tr” uzantılı olmak zorundadır. Ayrıca 
e-posta adresinizin kitap inceleme sistemine kayıtlı bir başka bir başvuru sahibi tarafından da 
kullanılmamış olması gerekmektedir. 

Cep telefonunuza gelen 4 haneli 

onay kodunu ilgili alana girdikten 

sonra Telefonu Kaydet butonuna 

basıp telefon numaranızı 

doğrulamalısınız. 

Telefon Doğrulama Kodu 

e-Posta Doğrulama Kodu 

e-Posta adresinize iletilen 4 haneli 

onay kodunu ilgili alana girdikten 

sonra e-Postayı Kaydet butonuna 

basıp e-postanızı doğrulamalısınız. 
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3. Ön İzleme ve Onay Bilgileri 

Bilgilerinizin kontrolünü yaparak doğruluğunu onaylayınız. Kaydet ve Bitir butonuna 

tıkladığınızda başvuru bilgileriniz kitap inceleme sistemine kaydedilecektir. Başvuru adımlarında 

bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulması başvuru sahibi yetkilisinin sorumluluğundadır. Millî 

Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 6. fıkrası hükmü 

çerçevesinde verilen bilgilerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kitap inceleme sisteminde belirtilen 

amaçlar için kullanılmasını ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından saklanmasına yönelik hükümleri kabul 

ettiğiniz takdirde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından başvurunuzun tamamlandığına dair 

SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra kendinize ait kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak 

kitap inceleme sistemi üzerinden kayıt sonrası aşamaları ve duyuruları takip edebilirsiniz. 

 

D. Kullanıcı İşlemleri 

Yayınevleri, kurum bilgileri ile ilgili değişiklik yapmak istediklerinde kendi profillerinden bu 

bilgileri güncelleyebilmektedir. 

 

            

                                                                                                                                      
Kullanıcı İşlemleri menüsü altında bulunan sekmelerde 

bilgilerinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. 
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1. İletilerim 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yönetilen iş ve işlemlerden sonra otomatik olarak 

başvuru sahiplerine gönderilen iletiler ile yayınevlerinin gönderdiği iletiler bu bölümde 

görüntülenmektedir. 

2. Duyurularım 

Taslak ders kitabı başvuru duyuruları, kitap inceleme sistemi tarafından otomatik olarak 

gönderilmektedir. 

3. Kurum Bilgilerim 

3.1. Kimlik Bilgileri  

 Bilgilerinizde değişiklik olması durumunda bu bölümden güncelleme yapabilirsiniz.  
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3.2. İletişim Bilgileri  

 Kayıtlı e-posta adresinizi ve telefon numaranızı değiştirmek isterseniz iletişim bilgileri 

alanlarına size ulaşılabilecek güncel bilgilerinizi yazarak doğrulama işlemlerini gerçekleştirmelisiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cep telefonunuza gelen 4 haneli onay 

kodunu ilgili alana girdikten sonra 

Telefonu Kaydet butonuna basıp 

telefon numaranızı doğrulamalısınız. 

e-Posta adresinize iletilen 4 haneli 

onay kodunu ilgili alana girdikten 

sonra e-Postayı Kaydet butonuna 

basıp e-postanızı doğrulamalısınız. 

Telefon Doğrulama Kodu e-Posta Doğrulama Kodu 
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E. Taslak Ders Kitabı Başvuru Adımları 

1. Başvuru Sahibi Bilgileri Girme 

Başvuru sahibi bilgileri girme süreci taslak ders kitabı başvurusunda bulunacak yayınevinin sahibi 

bağlı olduğu şirketin sahibi/sahipleri, varsa ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bilgilerinin girildiği 

aşamadır. Başvuru sahibi tarafından talep edilen bilgiler öncelikle Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 

Oluşturma> Başvuru Sahibi (Yetkili-Ortak-Sahip-Üye) bölümünden eklenmeli ve eklenen profile 

Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi Oluşturma>Başvuru Sahibi İşlemleri sekmesinden Sicil Belgesi 

yüklenmelidir. 

Kişi/Kurum Kitap İnceleme Sisteminde Talep 
Edilen Bilgi/Belgeler 

Yükleme Alanları 

Sahip, ortak, yönetim kurulu 

üyesi, başvuru sahibi yetkilisi 

T.C. kimlik numarası, Ad, Soyad, 

Görevi 

Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 

Oluşturma> Başvuru Sahibi 

(Yetkili-Ortak-Sahip-Üye) 

Sahip, ortak, yönetim kurulu 

üyesi, başvuru sahibi yetkilisi 

Sicil Belgesi Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 

Oluşturma>Başvuru Sahibi 

İşlemleri 

 

 

1. Başvuru Sahibi Bilgileri Girme

•Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 
Oluşturma>Başvuru Sahibi (Yetkili-
Ortak-Sahip-Üye) 

2. Yazar Ekibi Oluşturma

•Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 
Oluşturma

3. Elektronik İçerikleri Yükleme

•Yayınevi İşlemleri>Elektronik İçerik 
Yükleme>EBA

4. Karekod Oluşturma ve 
Elektronik İçerik İlişkilendirme

•Yayınevi İşlemleri>Karekod 
Oluşturma

5. Taslak Ders Kitabı Başvurusu

•Yayınevi İşlemleri>Taslak Kitap 
Başvurusu

Başvuru sahibi yetkilisi “kurumun yasal imza yetkilisi” olmalıdır. Başvuru sahibi yetkilisi şirketin 

sahipleri, ortakları veya yönetim kurulu üyeleri arasından biri dahi olsa ayrıca Yayınevi 

İşlemleri>Yazar Ekibi Oluşturma>Başvuru Sahibi (Yetkili-Ortak-Sahip-Üye) sekmesinden 

tanımlanarak eklenmelidir. 
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Yayınevi İşlemleri menüsü altında Yazar Ekibi Oluşturma 

bölümü Başvuru Sahibi (Yetkili-Ortak-Sahip-Üye) 

sekmesinden bağlı olduğu şirketin sahipleri, varsa ortakları 

ve yönetim kurulu üyelerinin bilgileri girilerek 

eklenmelidir. (1) 

Oluşturulan profillere Başvuru Sahibi İşlemleri 

bölümünden Sicil Belgeleri yüklenmelidir. (2) 

1 

2 

Yüklediğiniz belgeyi bu bölümden 

görüntüleyebilirsiniz. 

Bu bölümden belge güncellemesi 

yapabilirsiniz. 
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2. Yazar Ekibi Oluşturma 

Başvuru sahiplerinin başvuru yapacakları taslak ders kitabını hazırlayan ve hazırlanmasında 

görevlendirilen yazar/yazarlar, editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, 

program geliştirme uzmanı ve rehberlik uzmanına yönelik profiller oluşturacağı adımdır. Kitap yükleme 

sürecinde bu profillerde yer alan diploma, öz geçmiş ve adli sicil kaydı (sicil belgesi) formları 

kullanılmalıdır. Başvuru sahibi Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi Oluşturma>Yazar Ekibi Ekle bölümünden 

taslak ders kitabını hazırlayan ve hazırlanmasında görevlendirilen kişilere yönelik profiller 

oluşturmalıdır. 

Kişi/Kurum Kitap İnceleme Sisteminde Talep 
Edilen Bilgi/Belgeler 

Yükleme Alanları 

Yazar/yazarlar, editör, dil 

uzmanı, görsel tasarımcı, 

ölçme ve değerlendirme 

uzmanı, program geliştirme 

uzmanı ve rehberlik uzmanı 

T.C. kimlik numarası, Ad, Soyad, e-

Posta adresi, İletişim numarası, 

Alanı, Öz geçmiş, Diploma, Sicil 

belgesi 

Yayınevi İşlemleri>Yazar Ekibi 

Oluşturma>Yazar Ekibi Ekle 

 

 

 

Yayınevi İşlemleri menüsü altında Yazar Ekibi Oluşturma 

bölümü Yazar Ekibi Ekle sekmesinden taslak ders kitabında 

görev alan kişilere yönelik bilgi/ belgeler eklenerek Kaydet 

butonuna basılmalıdır. (1) 

Oluşturulan profillerde Yazar Ekibim bölümünden 

güncelleme yapılabilmektedir. (2)  

 

1 
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Öz geçmiş, Diploma, Sicil Belgesi hazır formları kitap inceleme sistemi Başvuru Dokümanları başlığı 
altında yer almaktadır. Doldurulması gereken dokümanlar sadece “.pdf” uzantılı dosya olarak 
yüklenmelidir. Dosya boyutu 1 MB’yi geçmemelidir. 

Yazarlara ait bilgi ve belgelerin güncelleme işlemlerini İşlemler-Güncelleme adımı kullanarak 
yapılmalıdır. 

2 

Yüklediğiniz belgeleri bu bölümden 

görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. 
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3. Elektronik İçerik Yükleme 

Başvuru sahipleri tarafından başvuru yapacakları taslak ders kitabına ait elektronik içeriklerinin 

Yayınevi İşlemleri>Elektronik İçerik Yükleme>EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformuna yükleneceği 

aşamadır. Buradan üretilen elektronik içeriğe ait bağlantı adresi Karekod Oluşturma bölümünden 

üretilen karekodlarla ilişkilendirilmelidir. Bu doğrultuda karekodlar okutulduğu anda ilişkilendirilen 

elektronik içeriğe erişmelidir. Bununla birlikte elektronik içeriklere karekod okutularak ulaşmanın yanı 

sıra karekodlara tıklanarak da erişim sağlanabilecek köprü bağlantılarına yer verilmelidir. Taslak ders 

kitabında yer alacak karekodların tamamı Kitap İnceleme Sistemi-Karekod Oluşturma bölümünden 

üretilmeli ve bağlantı adreslerin tamamı kitap inceleme sistemine başvuru aşamasında yüklenmelidir. 

Üretilen Karekod Türü 
Üretilen Karekodun Taslak Ders 

Kitabındaki Yeri 
Açıklama 

Arka kapakta yer alan karekod1 Taslak ders kitabının arka kapağı Burada yer alan karekodlar 

kitap inceleme sistemi 

tarafından otomatik olarak 

oluşturulmaktadır. Ünite alanına yönlendiren karekod2 
Taslak ders kitabının tüm ünite 

kapakları 

Üniteyi veya temayı destekleyici özet 
elektronik içeriklere yönlendiren 
karekod3 

Taslak ders kitabının tüm ünite 
kapakları 

Burada yer alan karekodlar 
kitap inceleme sistemi 

üzerinden ilgili ünite/tema 
içerisinden üretilmelidir. 

 

Elektronik ortamda hazırlanan 
etkinlik ve sorulara yönlendiren 
karekod4 

Taslak ders kitabının tüm ünite 

sonu ölçme ve değerlendirme 

bölümleri 

Görsel ve genel ağ kaynakçasına 
yönlendiren karekod5 

Taslak ders kitabının kaynakça 

bölümü 

Cevap anahtarına yönlendiren 
karekod6 

Taslak ders kitabının cevap 

anahtarı bölümü 

Ünite/konu içerisine yerleştirilen 
karekodlar 

Taslak ders kitabının ünite/konu 

içerisindeki ilgili alanı 

 

1. Arka kapakta yer alan karekod taslak ders kitabının arka kapağında ilgili bölümde yer almalıdır. 

2. Ünite alanına yönlendiren karekodlar taslak ders kitabının tüm ünite kapaklarında yer almalıdır. 

3. Taslak ders kitabının tüm ünite ve temalarında yer verilmek üzere sınıf seviyesi ve alan türleri 

dikkate alınarak ilgi, beceri, tutum, değer ve davranışları öğrencilere kazandırmada kullanılabilecek 

ve dersin özelliğine göre üniteyi veya temayı destekleyen özet elektronik içerikler hazırlanmalıdır. 

Üniteyi veya temayı destekleyen özet elektronik içerikler; 

a. Dersin türüne, ders içerisinde işlenen konunun özelliğine ve mahiyetine göre yaş/sınıf 

seviyesine uygun olarak, etkili bir öğretim sağlayacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. 

b. Kazanımlarla mutlaka ilişkilendirilmeli ve öğrencilere öğrenme deneyimi sonrasında 

ulaşmaları beklenen bilgi, beceri, tutum veya değerleri kazandırmalıdır. 
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c. Öğrenme amacını en uygun sürede gerçekleştirecek şekilde tasarlanmalıdır. 

d. Öğrenme sürecine yönelik yenilikçi ve özgün yaklaşımların benimsenerek bu yaklaşımları 

temel alan öğrenme ortamı ve teknoloji ile işlevsel olacak şekilde bütünleştirilmelidir. 

Bu kapsamda her ünite/tema için hazırlanan elektronik içerikler EBA platformuna yüklenmelidir. 

EBA platformunda üretilen bağlantı adresleri, üniteyi veya temayı destekleyici özet elektronik 

içeriklere yönlendiren karekodlarla eşleştirilmeli ve karekodlar taslak ders kitabının ilişkili olduğu 

ünite/tema kapaklarına yerleştirilmelidir. 

4. Taslak ders kitabında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin dışında ünite/tema sonu 

ölçme ve değerlendirme bölümlerinde yer verilmek üzere, sınıf seviyesi ve alan türleri dikkate 

alınarak konunun niteliği ve kazanımların düzeyine bağlı farklı soru çeşitleri ve ölçme araçları ile 

öğrenilenleri pekiştirici etkinlik veya sorular hazırlanmalıdır. Elektronik ortamda sunulmak üzere 

hazırlanan bu etkinlik veya sorular ünitede/temada yer alan öğrenme çıktılarının tamamını ölçmeli 

ve yeterli sayıda olmalıdır. Bu kapsamda hazırlanan elektronik içerikler EBA platformuna 

yüklenmelidir. EBA platformunda üretilen bağlantı adresleri elektronik ortamda hazırlanan etkinlik 

ve sorulara yönlendiren karekodlarla eşleştirilmeli ve karekodlar taslak ders kitabının ilişkili olduğu 

tüm ünite sonu ölçme ve değerlendirme bölümlerine yerleştirilmelidir. 

5. Taslak ders kitabının görsel kaynakçası, görsel kaynakçada yer alması gereken görsellere ait ID'leri 

ile genel ağ kaynakçası bölümleri tek bir pdf formatında hazırlanarak EBA platformuna 

yüklenmelidir. EBA platformuna yüklenen dosyanın bağlantı adresi üretilen görsel ve genel ağ 

kaynakçasına yönlendiren karekodla eşleştirilmeli ve karekod taslak ders kitabının ilgili alanına 

yerleştirilmelidir. 

6. Taslak ders kitabının cevap anahtarı bölümü pdf formatında hazırlanarak EBA platformuna 

yüklenmelidir. EBA platformuna yüklenen dosyanın bağlantı adresi üretilen cevap anahtarına 

yönlendiren karekodla eşleştirilmeli ve karekod taslak ders kitabının ilgili alanına yerleştirilmelidir. 

 

  

Görsel ve genel ağ kaynakçasına yönlendiren karekod taslak ders kitabının son ünite/tema 
alanından üretilmelidir. 

Cevap anahtarına yönlendiren karekod taslak ders kitabının ilgili ünitelerine/temalarına yönelik 
üretilmeli ve ünite/temanın ölçme ve değerlendirme bölümlerinin sonunda yer almalıdır. 
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Elektronik İçerik Yüklenirken Dikkat Edilecek Hususlar 

1. Elektronik içeriklere ait dosya isimleri ve yükleme alanlarında girilecek bilgilerinde kod, açıklama, 

anahtar kelime, öğrenme döngüsündeki yeri, öğrenme döngüsündeki tipi, öğrenci performans 

düzeyi ve hedef kullanıcı tipi vb. yayınevinin/hizmet biriminin ve yazarların kimliğini belirten hiçbir 

ibare, işaret ve ifade bulunmamalıdır. 

2. EBA platformuna elektronik içeriklerin yüklenme aşamasında başlık bölümündeki bilginin ilk 

harfleri büyük olmalıdır. 

3. İçerik kategorisi TTKB Panel İçerik seçilmelidir. 

4. Taslak ders kitabına ait video, görsel, ses ve etkileşimli içerikler aşağıda erişim linkleri yer alan 

teknik standartlara uygun olarak yüklenmelidir. Ayrıca bu teknik standartlara EBA platformu 

üzerinden İçerik Ekleme Standartları dokümanından da ulaşabilirsiniz. 

5. EBA platformuna elektronik içeriklerin yüklenme aşamasında herhangi biri Moderatör kontrolüne 

sunulmamalıdır. 

6. Yüklenen elektronik içeriklerin çalışırlığının kontrolü ilgili başvuru sahibi sorumluluğundadır. 

7. Başvuru sahipleri aşağıda yer verilmiş elektronik içerik türlerinin dışında bir elektronik içeriğe 

sahip ise bu durumu ttkb_kitapinceleme@meb.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri 

gerekmektedir. 

Elektronik 
İçerik Türü 

Teknik Standartlar Dokümanı Yükleme Alanları (EBA) 

Video https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-

standartlari/video-boyut-v1.pdf 

İçerik Üretimi>İçerikler>İçerik 

Ekle>Video>Video Dosyası 

Ses https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-

standartlari/ses-boyut-v1.pdf 

İçerik Üretimi>İçerikler>İçerik 

Ekle>Ses 

Etkileşimli 

İçerik 

https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-

standartlari/etkilesim-boyut-v1.pdf 

İçerik Üretimi>İçerikler>İçerik 

Ekle>Etkileşim 

Görsel https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-

standartlari/gorsel-boyut-v1.pdf 

İçerik Üretimi>İçerikler>İçerik 

Ekle>Görsel 

Doküman https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-

standartlari/dokuman-boyut-v1.pdf 

İçerik Üretimi>İçerikler>İçerik 

Ekle>Doküman 

 

https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/video-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/video-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/ses-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/ses-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/etkilesim-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/etkilesim-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/gorsel-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/gorsel-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/dokuman-boyut-v1.pdf
https://cdnpub.eba.gov.tr/icerik-ekleme-standartlari/dokuman-boyut-v1.pdf


17 

 

 

  

 

 

  

İçerik Ekle ile birlikte yüklediğiniz içeriklerin görüntülenebileceği alanlar bulunmaktadır.  

Yayınevi İşlemleri sekmesi altında Elektronik İçerik 

Yükleme bölümü bulunmaktadır. Taslak ders kitabına ait 

elektronik içerikleri bu bölümden yüklemelisiniz. Bu 

bölüme tıkladığınızda EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformuna 

erişim sağlayacaksınız. 

EBA üzerinde menüde yer alan İçerik Üretimi 

bölümünde İçerikler sekmesine tıklamanız 

gerekmektedir.  

1 

2 

3 
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İçerik Ekle butonuna tıkladığınızda taslak ders kitabına ait elektronik içerik türünün seçme ekranı 

gelmektedir. 

 

 

 

 

  

4 

Doküman 
Yükleme Alanı 

Görsel Yükleme 
Alanı 

Etkileşimli İçerik 
Yükleme Alanı Ses Yükleme 

Alanı 

Video Yükleme 
Alanı 

5 

Elektronik içeriğini buraya sürükleyiniz 

ya da Dosya Seçiniz sekmesinden 

seçerek yükleyiniz. 

Dış Bağlantı 
Yükleme Alanı 
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6 

Başvurusu yapılan taslak 

ders kitabının okul, sınıf ve 

ders, ünite ve konusunu 

seçiniz. 

Kazanım listesinde elektronik içeriğin 

kazanımını/kazanımlarını seçiniz.  

Kazanım bileşeni varsa listeden elektronik 

içeriğin kazanım bileşenlerini seçiniz.  

Başlık “İlk harfleri büyük 

olmalıdır.”, kod, açıklama, anahtar 

kelime, içerik kategorisi “TTKB 

Panel İçerik seçilmelidir.”, 

öğrenme döngüsündeki yeri, 

öğrenme döngüsündeki tipi, 

öğrenci performans düzeyi ve 

hedef kullanıcı tipi bilgilerini giriniz. 

Burada girilen bilgilerde 

yayınevinin veya hizmet biriminin 

ile hazırlayıcıların kimliğini belirten 

hiçbir ibare, işaret ve ifade 

bulunmamalıdır. 

 

7 
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8 

Bu bölümde içeriğin ekran görüntüsünü 

eklemelisiniz ve ardından Kaydet butonuna 

tıklayınız. 

9 

Ekranda açılan uyarıdan Hayır seçeneğini 

seçmelisiniz. 

10 

Bu ekranda yüklediğiniz elektronik içerikleri 

görebilirsiniz. Paylaş butonuna tıkladığınızda 

açılan Paylaş ekranından Bağlantıyı Kopyala 

seçeneği ile elektronik içeriğin doğrudan erişim 

adresini ilgili karekodla ilişkilendirmelisiniz. 
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4. Karekod Oluşturma ve Elektronik İçerik İlişkilendirme 

 Taslak ders kitabına ait elektronik içerikler, görsel ve genel kaynakçası ile cevap anahtarı 

bölümlerine erişim sağlayan karekodların üretileceği süreçtir.  

 

 Taslak ders kitabına ait karekod üretiminden önce Yeni Kitap Ekle sekmesinden kitap 

bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Ürettiğiniz taslak ders kitabına ait karekodlar Kitaplar bölümünden 

güncellenebilmektedir. 

 

 

  

Yayınevi İşlemleri menüsü Karekod 

Oluşturma sekmesinden bölümünden 

erişim sağlayabilirsiniz.  

 

1 

2 

Taslak ders kitabına ait 

kitabın adı, yayınevi 

adı, kademesi, okul, 

sınıf seviyesi, ders ve 

açıklama bilgileri 

girilmelidir. 
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 Kaydet butonundan sonra açılan sayfada taslak ders kitabına ait arka kapak ve ünite alanına 

yönlendiren karekod listesi gelmektedir. Bu karekodlar taslak ders kitabının ilgili alanlarına 

yerleştirilmelidir. Bununla birlikte üniteyi veya temayı destekleyici özet elektronik içeriklere 

yönlendiren karekodlar, elektronik ortamda hazırlanan etkinlik ve sorulara yönlendiren karekodlar, 

görsel ve genel ağ kaynakçasına yönlendiren karekod, cevap anahtarına yönlendiren karekod ve 

ünite/konu içerisine yerleştirilen karekodlar ayrıca üretilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

5. Taslak Ders Kitabı Başvurusu 

Taslak ders kitabı başvuru tarih aralığında Yayınevi İşlemleri menüsü Taslak Ders Kitabı Başvuru 

sekmesinde başvurular yapılmaktadır. Başvuru sırasında kitap inceleme sistemine yüklenmesi gereken 

belgelere yönelik açıklamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Ek ve Dosyalar Açıklama 

EK-1 Başvuru 

Dilekçesi 

▪ Taslak ders kitabı başvuru dilekçesidir. Başvuru aşamasında kitap inceleme sistemi tarafından 

oluşturulmaktadır. 

▪ Belgede kitap inceleme sisteminde kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin (kurumun yasal imza 

yetkilisi) imzası ve yayıncı kuruluşun kaşesi yer almalıdır. 

EK-2 Taslak Ders 

Kitabının 

Hazırlanmasında 

Görev Alanlara Dair 

Beyan 

▪ Yayınevinin kitabı hazırlattığı alanlar için yazar/yazarlar, editör, görsel tasarımcı, dil uzmanı, 

program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ve rehberlik uzmanı çalıştırdığını 

veya bu alanlarda hizmet satın aldığını gösteren belgedir. Başvuru aşamasında kitap inceleme 

sistemi tarafından oluşturulmaktadır.  

▪ Belgede kitap inceleme sisteminde kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin (kurumun yasal imza 

yetkilisi) imzası ve yayıncı kuruluşun kaşesi yer almalıdır. 

EK-4 Değerler Beyan 

Tablosu 

▪ Başvurusu yapılan dersin ilgili öğretim programında yer alan değerlerin taslak ders kitabında ele 

alındığı bölümleri gösteren belgedir.  

▪ Belgenin içeriğinde ve dosya isimlerinde kitabın adı dışında kod, yayınevi adı vb. bilgilere yer 

verilmemelidir. 

3 EBA platformunda üretilen bağlantı 

adresleri üretilen ilgili karekodun 

altında yer alan adres çubuğuna 

girilerek kaydedilmelidir. 
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Ek ve Dosyalar Açıklama 

EK-5 Temel 

Yetkinlikler Beyan 

Tablosu 

▪ Başvurusu yapılan dersin ilgili öğretim programında yer alan temel yetkinliklerin taslak ders 

kitabında ele alındığı bölümleri gösteren belgedir.  

▪ Belge hazırlanırken içeriğinde ve dosya isimlerinde kitabın adı dışında kod, yayınevi adı vb. 

bilgilere yer verilmemelidir. 

Ek-6 Elektronik İçerik 

Hizmet Belgesi 

▪ Yayınevinin taslak ders kitabına ait elektronik içeriklerin hazırlanmasında görev alan kişileri 

çalıştırdığını veya bununla ilgili hizmet satın aldığını gösteren belgedir.  

▪ Başvuru sırasında kitap inceleme sistemi tarafından oluşturulmaktadır. Belgede kitap inceleme 

sisteminde kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin (kurumun yasal imza yetkilisi) imzası ve yayıncı 

kuruluşun kaşesi yer almalıdır. 

Ek-7 Görev Alan 

Kişiler Hakkında 

Beyan Belgesi 

▪ Başvurusu yapılan taslak ders kitabının hazırlık sürecinde görev alan kişilerin Yönetmelik’in 5’inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer verilen suçlardan hüküm giymediklerine dair yayıncı kuruluşun 

beyan belgesidir. 

▪ Belgede kitap inceleme sistemine kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin (kurumun yasal imza yetkilisi) 

imzası ve yayıncı kuruluşun kaşesi yer almalıdır. 

Ek-8 Muvafakatname 

Beyanı 

▪ Taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifleriyle ilgili muvafakatname beyanı ve ekinden 

oluşan belgedir. 

▪ Belgenin ilk sayfasında kitap inceleme sisteminde kayıtlı başvuru sahibi yetkilisinin (kurumun 

yasal imza yetkilisi) imzası ve yayıncı kuruluşun kaşesi yer almalıdır. 

▪ Belgenin ek formu eser sahibi (yazar/yazarlar) tarafından doldurularak imzalanmalıdır. 

▪ Belgenin ek formunun birinci tablosunda başvuru sahibinin (yayıncı kuruluş veya ilgili hizmet 

birimi) adı, vergi numarası, telefonu, e-posta adresi, iletişim adresi yer almalıdır. 

▪ Belgenin ek formunun ikinci tablosunda başvurusu yapılan taslak ders kitabının adı, başvuru yılı 

yer almalıdır. 

▪ Açıklamalar bölümünde ise varsa eser içeriğinde yer alan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’na (FSEK) göre izin alınması gereken görsel ve işitsel unsurlar, metinler ile eser ve icralar 

maddeler hâlinde yazılmalıdır. 

▪ Taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifleriyle ilgili muvafakatnamelerini içeren beyan 

belgesi başvuru aşamasında, muvafakatname gerektiren tüm belgeler ise düzeltme aşamasında 

kitap inceleme sistemine yüklenmelidir. 

Dekont ▪ Taslak ders kitabının inceletme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığını 

gösteren dekont belgesidir. 

▪ İnceletme ücretleri Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde verilen 

gösterge rakamları çerçevesinde kitap inceleme sisteminde belirtilen banka hesap numaraları 

veya IBAN numaralarına yatırılacak olup para yatırma belgelerinde firma adı, vergi dairesi ve 

vergi numarası ile başvuru taslak ders kitabı kitap adı belirtilmelidir. 
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Ek ve Dosyalar Açıklama 

Orijinal Metin 

Dosyası 

▪ Taslak ders kitabında doğrudan alıntı yapılarak kullanılan metin ve görsellerin orijinal 

kaynağının kopyasıdır. Dosya hazırlanırken içeriğinde ve dosya isimlerinde kitabın adı dışında 

kod, yayınevi adı vb. bilgilere yer verilmemelidir. 

(Varsa) Elektronik 

İçeriklerin Yönerge ve 

Ses Dokümanları 

▪ Türkçe ve yabancı dil dersleri ile yaşayan diller ve lehçeler kitaplarının dinleme metinlerinin 

dökümü “içinde arama yapılabilir” ve “.pdf” formatta hazırlanmalıdır. Dosya hazırlanırken 

içeriğinde ve dosya isimlerinde kitabın adı dışında kod, yayınevi adı vb. bilgilere yer 

verilmemelidir. 

 

5.1. Başvurularım 

Taslak ders kitabı başvuruları ve başvurulara ait Başvuru No., Alan, Başvuru Tarihi, Başvuru 

Durum, Başvuru Sonucu ve İşlemler Başvurularım bölümünden görüntülenmektedir. İşlemler butonu 

üzerinden başvuru detaylarını ve varsa değişiklik onayı isteyebilirsiniz. 

Taslak ders kitabı, Başvuru Gir bölümünden 7 adımda kitap inceleme sistemine 

yüklenmektedir. Her adımda bulunan yönergeleri dikkatle okuyup uygulayınız. 

5.2. Alan-Ders Seç 

Başvurusu oluşturulacak taslak ders kitabının alan ve sınıf seviyesi seçtikten sonra İleri 

butonuna basınız. 



25 

 

 

 

 

 

 

5.3. Kitap Yazar Ekibi Ekle 

Daha önceden oluşturduğunuz yazar ekibi profillerinden ilgili kitap yazımında görev alanlar 

Ekle butonu kullanılarak seçilmektedir.  

 

 

 

 

5.4. Taslak Ders Kitabı Yükle 

Taslak ders kitabı, arama yapılabilir formatta (.pdf) kitap inceleme sistemine yüklenmektedir. 

Bununla birlikte; 

▪ Taslak ders kitabı ilgili dersin öğretim programında yer alan -varsa- forma sayısı şartına uygun 

olmalıdır. 

▪ Taslak ders kitabının kimlikli ve kimliksiz olmak üzere iki (2) nüshası, kitap inceleme sistemine 

yüklenmek üzere hazırlanmalıdır.  

Alan seçiminizi dikkatli bir şekilde yapınız. Bu aşamadan sonra başvurunuz başlayacaktır. 
Başvurunuz başladıktan sonra alan ve ders seçimine ilişkin güncelleme yapamazsınız. Bu duruma 
yönelik  güncelleme ihtiyacı olduğunda yeni başvuru açmalısınız. 

Taslak ders kitabı başvurusunda ilgili ders kitabında görev alan yazar/yazarlar, editör, dil uzmanı, 
görsel tasarımcı, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı ve rehberlik 
uzmanına ait profiller başvuruya başlamadan önce tamamlanmalıdır. 

Kitap hazırlama sürecinde görev alanların her kitapta yalnızca bir görevde tanımlanması 
gerekmektedir. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı, 
resim/görsel alanı ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasarımcı bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 
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▪ 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 vb. taslak ders kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü, sayfa 

numarası gibi simge ya da işaretler yer almamalıdır. 

▪ Kitap inceleme sistemine yüklenmesi gereken kimlikli ve kimliksiz taslak ders kitapları ile varsa 

öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı aranabilir pdf formatında olmalı ve her birinin 

boyutu 250 MB’ı geçmemelidir. 

▪ Taslak ders kitabına ait elektronik içerikler, değerler beyan tablosu, temel yetkinlikler beyan tablosu 

ile orijinal metinlerin kopya belgelerinde ve bu belgelerin dosya isimlerinde yayınevinin/hizmet 

biriminin ve yazarların kimliğini belirten hiçbir ibare, işaret ve ifade bulunmamalıdır. Kitabın 

kimliğini belirleyici nitelikte bilgi ya da işaretler bulunan taslak ders kitaplarının başvuruları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

▪ Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi ya da işaretler dışında kimlikli ve kimliksiz taslak ders kitabı 

nüshaları birebir aynı olmalıdır. 

▪ Başvurusu yapılacak taslak ders kitabında Atatürk Portresi, İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe, Andımız 

ile Türkiye Haritası ve Türk Dünyası Haritası Kurulun uygun gördüğü şekilde ilgili sayfalarda 

kullanılmalıdır. Ekli örnekler kitap inceleme sisteminde yer almaktadır.  

Ders kitabı ile ilgili alanları doldurduktan sonra Dosya Seç butonuna basarak kitabın “.pdf” 
uzantılı dosyasını seçip yükleyiniz. Daha sonra Kaydet butonuna basınız. Taslak ders kitabının 
kimlikli nüshasını da aynı şekilde yükleyiniz. Eğer kitaba ait çalışma ve öğretmen kılavuz kitabı 
var ise bu kitaplar için de aynı işlemleri yapınız.  
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5.5. Elektronik İçeriklerin Bağlantı Adreslerini Yükleme ve İlişkilendirme 

Taslak ders kitabına yönelik EBA platformunda üretilen elektronik içerik bağlantı adresleri ilgili 

sayfalar ile ilişkilendirilerek yüklenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

5.6. Kazanım İlişkilendirme 

Taslak ders kitabına ait öğretim programlarında yer alan kazanımlar kitap inceleme sistemi 

üzerinde eksiksiz bir şekilde ilgili sayfalarla ilişkilendirilmelidir. 

 

 
Taslak ders kitabının pdf dosyasının kaldırılması halinde ilgili kazanım ilişkilendirmeler de 
kaldırılmaktadır. 

Yayınevi İşlemleri>Karekod Oluşturma 

bölümünde yer alan üretilen 

karekodların bağlantı adresi seçilmelidir.  
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5.7. Belgeleri Yükle 

 

 Kitap inceleme sistemi tarafından başvuru aşamasında üretilen Ek-1 Başvuru Dilekçesi ve Ek-2 

Hizmet Satın Alım Belgesi ilgili yükleme alanlarının altında yer alan erişim linkinden indirilmeli ve ilgili 

alanlar doldurulduktan sonra yüklenmelidir. Bununla birlikte EK-4 Değerler Beyan Tablosu, EK-5 Temel 

Yetkinlikler Beyan Tablosu, Ek-6 Elektronik İçerik Hizmet Belgesi, Ek-7 Görev Alan Kişiler Hakkında 

Beyan Belgesi, Ek-8 Muvafakatname Beyanı, Metin ve Görsellerin Orijinal Metin Dosyası, Dekont ve 

(Varsa) Elektronik İçeriklerin Yönerge ve Ses Dokümanları ilgili alanlara Dosya Seç butonunu kullanarak 

yüklenmelidir. Yüklediğiniz tüm dokümanları görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. 

 

 

Taslak Ders Kitabı İnceletme Ücreti Detayları İçin Tıklayınız butonuna tıklayarak taslak ders kitabı 

inceletme ücret detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

BANKA IBAN NUMARALARI 

ZİRAAT BANKASI TR 1000 0100 1745 0549 5213 5174 

HALK BANKASI TR75 0001 2009 2160 0044 0001 75 

VAKIF BANK TR 5400 0150 0158 0073 0085 3447 

 

Başvurunuzu tamamlamadan önce yüklediğiniz tüm belgeleri görüntüleyiniz ve girilen bilgilerin 
doğruluğundan emin olunuz.  
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5.8. Onayla ve Başvuruyu Tamamla 

Yasal Uyarı onayladıktan sonra Başvuruyu Tamamla butonu tıklandığında kitap başvurusu 

tamamlanmaktadır.  

 

 

 

F. Dokümanlar 

▪ Taslak ders kitaplarının öğretim programlarına erişmek için tıklayınız. 

▪ Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine erişmek için tıklayınız. 

▪ Ön inceleme işlemlerine yönelik Sıkça Sorulan Sorular dokümanına erişmek için tıklayınız.  

G. İletişim 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

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

TTKB İnternet Adresi: 

http://ttkb.meb.gov.tr/ 

Başvuru ve Sonuçlar için İnternet Adresi: 

https://kitapinceleme.meb.gov.tr 

Telefon: 

0 (312) 413 43 00 / 43 43 

E-posta adresi: 

ttkb_kitapinceleme@meb.gov.tr 

Bu işlemden sonra başvurunuzu güncelleyemezsiniz. Başvurunuzda değişiklik yapmak isterseniz 
Başvurularım bölümünden Değişiklik Onayı İste butonuna basarak kitap inceleme sistem 
yöneticisinden düzeltme onayı alınız. 

http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/15214644_derskitaplari_yonetmeligi.pdf
https://kitapinceleme.meb.gov.tr/Documents/YAYINEVLERI%CC%87%20I%CC%87C%CC%A7I%CC%87N%20O%CC%88N%20I%CC%87NCELEMEDE%20DI%CC%87KKATE%20EDI%CC%87LECEK%20HUSUSLAR_SORU%20CEVAP.pdf

