
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirltigii 


SaYI :47093652-116-E.11122898 03.11.2015 
Konu: Ogretmenler ve Ogretim Elemanlan 
iyin; Oers Kitaplan ve Egitim Araylan 
inceleme ve Oegerlendirme, 

TT-BS Veri TabanmaKaYlt Ouyurusu 

.................................... KA YMAKAMLIGINA 
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 

.................. OKULfKURUM MUOURLUGUNE 


Mil1i Egitim Bakanligl, Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm "Ogretrnenler ve 
Ogretirn ElernanJarl i-rin; Ders KitaplarJ ve Egitirn Ara-rJarJ ineelerne ve 
Degerlendirrne, 
TT-BS Veri Tabanma KayJt Duyurusu" ile ilgili 23110/2015 tarihli ve 10815281 saYlh 
yazllan ekte sunulmu~tur. 

Ogretmenlerimizin kendi alanlarmda okutulacak ders kitaplannm incelenrnesi ve 
degerlendirilmesi He ilgili siireylere katlhmmm yaygml~tmlmasl iyin okullarda gorev yapan 
ve ekli yazlda belirtilen ~artlarl ta~lyan tiim ogretmenlere duyurulmasl hususunda bilgilerinizi 
ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


EK: Bakanhk YazlSl (2 sayfa) 

DAGITIM: 
Tiim Bye Kaymakamhklarma 
Tiim okul ve kurum miidiirliiklerine 

Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalanml~tlf http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden4dd 1-31 t2-3acl-bed6-9acb kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden4dd


T.e. 

MiLL} EGiTiM BAKANLIGI 


Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl 


SaYI :96732399-116-E.I0815281 23.10.2015 
Konu: Ogretmenler ve Ogretim Elemanlan 

i9in; Ders Kitaplan ve Egitim Ara91an 
inceleme ve Degerlendinne, 
TT-BS Veri TabanmaKaYlt Duyurusu 

....................... VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MtidtirlUgtine) 

ilgi: (a) 12109/2012 tarih ve 28409 saYlh Resmi Gazete'de yaylmlanan Milli Egitim 
Bakanhgl Ders Kitaplan ve Egitim Ara91an Y onetmeligi. 

(b) 14/10/2015 tarih ve 29502 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli 
Egitim Bakanhgl Ders Kitaplan ve Egitim Ara9lan Yonetmeligi degi~ikligi. 

Milli Egitim Bakanhgma bagh egitim kurumlarmda okutulacak ders kitaplarmm 
inceletilmesi, degerlendirilmesi ve kabulti ile ilgili i~ ve i~lemleri dtizenleyen 12 Eyltil 2012 
tarih ve 28409 saYlh Resmi Gazetede yaymlanarak yurtirlUge giren ilgi (a) yonetmeligin 
1Tnci ve 18'inci maddeleri ders kitaplarmm incelenmesi He ilgili i~lemlerin 

gergekle~tirHmesinde ogretmenler ve ogretim elemanlarmm katI11ml Be inceleme ve 
degerlendinne panelleri olu~turulmasml htikme baglaml~tlr. 

iJgi (a) Yonetmelik geregi, Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmca 
inceleme/degerlendinne i~leminde gorevlendirilecek ogretmenlerin ve ogretim elemanlanmn 
kaYlt, se9me ve gorevlendinne i~lemlerinin yapllmasml saglayacak bir 
inceleme/degerlendinne veri tab am (TT -BS) olu~turulmu~tur. 

Hgi (a) Yonetmelikte yapdan ilgi (b) Yonetmelik degi~ik1igi ile panelist olmak 19m 
TT -BS veri tabam sistemine kaYlt yaptlracaklara ili~kin ba~vuru ~artlan yeniden 
dtizenlenerek ogretmenlikte hizmet ~artl be~ (5) yd olarak belirlenmi~tir. Bu dtizenlemeye 
gore "veri tabam sistemine kaYlt yaptIracak ogretmenler i9in f1iti olarak ogretmenlik gore vi 
yapml~ olmak kaydlyla, ogretmenlikte en az be~inci ydt bitirip altmcl Ylldan gun alml~ olma 
~artl aramr." Bu ~artl ta~lyan tUm ogretmenlerimizden ders kitaplanmn incelenmesi stirecinde 
panelist olarak gorev almak isteyenlerin TT-BS veri tabamna http://e-mufredat.meb.gov.tr/ 
adresinden eri~erek on-line olarak kayIt yaptInnalan gerekmektedir. Panelist olarak 
gorevlendinnenin nastl yapllacagl ve bu gorevlendinne ka~lltgl odenecek ticret ile ilgili 
hususlar ilgi (a) Yonetmelikte aynntlh olarak yer almaktadlr. 

TT-BS veri tabanma kaYlt i~leminde tUm bilgilerin; ileti~im adreslerinin ve e-posta 
adreslerinin eksiksiz olarak girilmesi gerekir. Aynca, ogrenim durumu, kldem ve hangi 
alanda ders kitabl ve egitim aracl incelemek istenildigine i1i~kin bilgilerde beyan esas olup bu 
bilgiler egitim esnasmda ve/veya inceleme/degerlendinne ile ilgili gorevlendinne a~amasmda 
belgeye dayah olarak dogrulanacaktlr. 

AtatUrk B1v. 06648 KlzIlay/ANKARA Ayrmtlh bilgi if.in: Ad SOYAD Unvan 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXX XX xx 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) XXX XX XX 

Bu evrak gi.ivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7dfe-5a20-37c5-9fl4-612b kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
http://e-mufredat.meb.gov.tr


TT-BS veri tabamna kaYlt yaptIranlar Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmca 
diizenlenecek yeri ve zamam sisteme girdikleri e-posta adresleri iizerinden kendilerine 
duyurulacak olan inceleme/degerlendirme egitimine almacaklardlr. 

TT -BS veri tabanma kay It i~Jeminde hangi alanda ders kitabl ve egitim araCl 
incelenecegine ili~kin tercihte ogretmenler, Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim 
Kurumlanna Ogretmen Olarak Atanacaklarm Atamalarma Esas Olan Alanlar ile Mezun 
Olduklan Yiiksekogretim Programlan ve Ayhk Kar~lhgl Okutacaklan Derslere ili~kin 
<;izelgede yer alan "atamaya esas olan alanlar" la slmrh oJarak tercih yapacaklardlr. Soz 
konusu yizelgeye ~agldaki linkten u1a~llabilir: 

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/201S _10/20011230 _9 _ cizelgeveesaslar.pdf 
Ogretmenlerimizin kendi alanlannda okutulacak ders kitaplarmm incelenmesi ve 

degerlendirilmesi He i1gili sUreylere katlhmmm yaygmla~tmlmasl iyin MiJli Egitim 
MUdiir!UgUnUze bagh okullarda gorev yapan ve yukanda belirtilen ~artlan ta~lyan tUm 
ogretmenlere duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Prof. Dr. Emin KARip 

Bakan a. 


Kurul Ba~kaDi 


DagltIm: 

81 11 Valiligine 

(11 Milli Egitim MUdUrlUklerine) 


Atarurk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA Aynntlh bilgi ie.in: Ad SOYAD Unvan 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXX XX XX 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tt Faks: (0312) xxx xx xx 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7dfe-5a20-37c5-9fl4-612b kodu ile teyit edilebilir. 
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