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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda  
20 Ocak 2022 tarihinde yapılan toplantı - Özet Raporu 

 
Sektör temsilcisi Dernekler ve Meslek Birlikleri’nin davet edildiği toplantıda TTK Başkanı ve 
yetkilileri bilgilendirme yapmış, soru ve görüşlerimizi cevaplamıştır. Toplantıda genel olarak; 
- 14 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin ders kitabı 

yayıncıları açısından oluşturduğu muhtelif zorluklar, belirsizlikler, ağır ve orantısız yaptırımlar ile  
- Hem taslak ders kitabı hazırlama ve başvuru süreçlerinde hem de inceleme ve onay süreçlerindeki 

olası sorunlar  
Konuları sektör temsilcileri tarafından dile getirilmiştir. 
 
Eser Telif Hakları – Muvafakatname 

Yönetmelik ile talep edilen “taslak ders kitabında kullanılacak eserlerin telifleri ile ilgili 
muvafakatname” konusunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağı 
ifade edilmiştir. 

Elektronik içerik  

Elektronik içerik konusunda “çok önemli belirsizlikler bulunduğu, ders kitabı yayıncılığı açısından bu 
uygulamanın çok yeni ve sürpriz olduğu, başvuru aşamasında yetiştirmemizin mümkün olmadığı” 
sektör temsilcilerince muhtelif yönleriyle dile getirilmiştir. 

Elektronik içerik uygulamasının netleştirilmesi ve şimdi değil onay süreci sonunda sadece onay alan 
ders kitapları için talep edilmesi önerilmiştir. 

TTKB ise bu konuda sosyal medyası ve web sitesinde yeni bir bilgilendirme - açıklama paylaştığını 
ifade etmiştir. 

Yönetmelik Madde 5  

Yönetmeliğin 5. maddesinde başvuru sahiplerinden bilemeyecekleri hususlarda beyan vermeleri 
talep edilmekte ve beyana aykırı bir durum olduğunda kitap onayının iptali ve 2 yıl başvuru 
yapamama gibi çok ağır cezalar öngörülmektedir. Yönetmeliğin 12. maddesi (2) e) fıkrasında talep 
edilen güncel sabıka kaydının yeterli olması gerektiği sektör temsilcileri tarafında dile getirilmiştir. 

Yönetmelik hakkındaki yürütmeyi durdurma başvurumuz 

Yönetmeliğin 13 ayrı maddesi hakkında 13 aralık tarihli yürütmeyi durdurma başvurumuzun 
TTKB’na henüz ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Dilekçemizin halen Danıştay’da inceleme aşamasında 
olduğu öğrenilmiştir. 

Sonuç 

TTK Başkanı toplantıda görüşülen konularda notlar aldıklarını, taleplerimizin yetkili kurullara 
sunulacağını ve değerlendirileceğini ifade etmiştir. 

Yönetmelik ve ders kitabı başvuru sürecinde yaşanan belirsizlik ve sorunları ifade eden TEYD ve 
Eğitim YAYBİR imzalı yazımız TTK Başkanına toplantıda elden iletilmiş ve ardından TTKB evrak 
birimine verilmiştir. Yazımızda; taslak ders kitabı başvuru takviminin yukarıdaki hususlardaki 
belirsizlikler giderilene kadar, yaklaşık 2 ay ertelenmesi talep edilmiştir. 

Bu yazımız da internet sitemizde yayınlanacaktır. 
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