T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
DERS KİTABI/EĞİTİM ARACI/ HAZIRLAMAYA YÖNELİK TAAHHÜTNAME
1. Özel yayınevine ait hazırlanmakta olan bir ders kitabı, yardımcı ders kitabı, soru bankası, soru
kitapçığı, konu anlatımlı kaynak kitap veya eğitim aracının yazarı olmadığımı veya
editörlüğünü, yazım sürecine dair danışmanlığını yapmadığımı,
2. Hazırlanacak taslak ders kitabı/eğitim aracı çalışmalarına ilişkin resmî olarak yaptığım
görevim esnasında veya sonrasında bilgileri, ilgili yazışmaları, yazmada ve incelemedeğerlendirme çalışmalarında görev alanların kimliklerini, taslak ders kitabı/eğitim
aracı/öğretim programı ile ilgili ifade edilen görüş ve düşünceleri, özel yayınevleri, sosyal ve
görsel medya da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerle hiçbir zaman paylaşmayacağımı,
3. Taslak ders kitabı/eğitim aracını hazırlamam için tarafıma verilen öğretim programı, ders bilgi
formu ile hazırlayacağım taslak ders kitabı/eğitim aracına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin
gizliliğini koruyacağıma,
4. Komisyon çalışmaları esnasında özel yayınevleri ile irtibat içinde olmayacağımı, herhangi bir
irtibatımın tespiti durumunda mevcut komisyon çalışmaları esnasında oluşan kamusal zararın
ve taslak ders kitabı/eğitim aracının özel yayınevleri ile olan ilişkimden dolayı iptali
durumunda idari ve hukuki tüm sorumluluğu üstlendiğimi ayrıca oluşacak kamu zararının da
tarafıma rücu ettirileceğini kabul ettiğimi,
5. Taslak ders kitabı/eğitim aracı hazırlama görevim esnasında ve sonrasında herhangi bir eylem,
işlem ya da davranışımın, yürürlükteki mevzuat, bu taahhütname hükümleri ve yapılan
düzenlemelere aykırılığının tespitinin taslak ders kitabı/eğitim aracının kullanılmaması veya
iptali sonucunu doğurması hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı ve üçüncü kişiler için doğmuş veya
doğacak bütün tazminatlar ile masraflardan sorumlu olacağımın bilgim dâhilinde olduğunu,
6. Hazırlanacak taslak ders kitabı/eğitim aracını oluşturmaya ilişkin tüm işlemleri, ilgili mevzuat,
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümleri, Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan derse ait ders bilgi formu ile Kurul Karar ve
mütalaaları çerçevesinde yapacağımı,
7. Bu taahhütnameye aykırı davranmam durumunda söz konusu bu aykırılık yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde suç teşkil ettiğinde Bakanlığımızın haklarının saklı olduğunu,
8. Görevli olduğum taslak ders kitabı/eğitim aracı/öğretim programının yazım sürecindeki ve
sonrasındaki tüm haklarını Millî Eğitim Bakanlığına devrettiğimi,
9. Hazırlanan taslak ders kitabı/eğitim aracı/öğretim programının tüm kullanım haklarını Millî
Eğitim Bakanlığına devretmekle birlikte, Bakanlığın gerekli gördüğü takdirde taslak ders
kitabı/eğitim aracı/öğretim programında istediği şekilde değişiklik yapma veya üçüncü kişilere
yaptırma hakkına sahip olduğunu,
10. Hazırlık çalışmasında yer aldığım taslak ders kitabı/eğitim aracının Bakanlıkça yayınlanmasını
kabul ettiğimi ve hiçbir hak iddia etmeyeceğimi,
11. Görevimin performans esasına dayalı olarak değerlendirileceğini, yetersizliğim durumunda
ilgili birimce görevimin tek taraflı olarak sonlandırılabileceği hususunu kabul ettiğimi,
12. Komisyon çalışmaları esnasında gerek komisyon içinde ve dışında görev ve sorumluluklarımı
aksattığımda, uyumsuzluk gösterdiğimde, kamu ahenk ve düzeninin bozulmasına sebebiyet
verdiğimde komisyonla ilişkimin ilgili birimce kesilmesini kabul ettiğimi,
13. Görevlendirilmiş olduğum taslak ders kitabı/eğitim aracı hazırlık çalışmasında, içeriklerde
telif, alıntı vb. durumlardan ötürü doğacak sorunların hukuki sorumluluğunun tarafıma ait
olduğunu,
14. Taslak ders kitabı/eğitim aracı hazırlanması esnasında veya sonrasında yapılan çalışmaya
ilişkin olarak gerçeğe aykırı beyan verdiğimin veya yukarıda sayılan hususlar ile aşağıda

belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı eylem, işlem ya da davranışlarda bulunduğumun tespit
edilmesi hâlinde görevlendirmemin iptal edilmesi, yeniden görevlendirilmeme dair işlem
yapılmaması, bir şekilde görevlendirmem yapılmış olsa dahi bunun iptal edilmesi ve benzeri
durumlarda hiçbir şekilde hak talebimin söz konusu olmayacağını,
15. Taslak ders kitabı/eğitim aracını Talim ve Terbiye Kurulunun 28.03.2018 tarih ve 6410086
sayılı mütalaasıyla kabul edilen Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara Ait Eiçeriklerin İncelenmesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları dikkate
alarak yazacağımı,
16. Taslak ders kitabı/eğitim aracı yayına hazır hale gelinceye kadar tarafıma verilecek tüm görev
ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getireceğimi,
17. Bu taahhütnameye aykırı davranmam durumunda hakkımda 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 204, 205, 206, 207, 208, 212, 251, 252, 257, 258, 268. maddeleri;
19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu’nun 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. maddeleri; 2/10/1981 tarihli ve 2531
sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 ve 4.
maddeleri; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15, 29, 30, 31.
maddeleri ile “Disiplin” başlıklı 7. bölümde düzenlenen 124-136. maddeleri; 13/04/2005
tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 38.
maddeleri; 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8, 9. madde
hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Millî Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma ve disiplin hükümlerini işletme yetkisinin bilgim
dâhilinde olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
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