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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

Sayı : E-96732399-116.99-36763376 11.11.2021
Konu : Panelist Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi       :14.10.2021 tarihli ve 31628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders                        
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.

10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 319 uncu maddesinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevleri “Eğitim sistemini, eğitim 
ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, 
araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sunmak,” ile “Bakanlık birimlerince hazırlanan 
eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, 
inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda yürürlüğe giren ilgi Yönetmelik doğrultusunda ders kitaplarının nitelikleri, inceleme ve 
değerlendirme süreçleriyle birlikte bu süreçte görev alan panelistlerde aranan niteliklerde düzenlemeler ve 
inceleme ücretlerinde iyileştirmeler  yapılmıştır. 

Bununla birlikte ilgi Yönetmeliğin 17. maddesinin birinci fıkrasında "Başkanlıkça, inceleme işleminde 
görevlendirilecek alan eğitimcileri/uzmanları, dil inceleme uzmanları, tasarım inceleme uzmanları ve çoklu 
tasarım inceleme uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirilme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir panelist 
veri tabanı oluşturulur. Başkanlık, veri tabanı sistemine panelist adaylarının kayıt yaptırmaları için duyuru yapar. 
Başkanlıkça yapılacak duyurular doğrultusunda panelist adayları veri tabanına kayıt yapabilir." hükmüne yer 
verilmektedir. Bu doğrultuda taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin elektronik ortamda 
yapılmasını sağlayacak kitap inceleme sistemi Türkiye’deki tüm akademisyen ve öğretmenlere açılarak hayata 
geçirilmiştir.  

İlgi Yönetmelik doğrultusunda belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan kişiler başvurularını 
"http://kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilmektedir. Veri tabanı sistemine kayıt 
yaptıran panelist adayları için Başkanlıkça yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda inceleme/değerlendirme eğitimleri 
ile çalıştaylar düzenlenecektir. Söz konusu panelist başvurularının ilgili personellere duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                                   Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ
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