
 

  

Kıymetli Meslektaşım, 

Eğitim yayıncılığı sektörü yine büyük bir risk ile karşı karşıya. Devletimiz, şu ana kadar 1.sınıftan 12. 

sınıfa kadar 30.000.000 yardımcı kaynak kitabı ücretsiz olarak okullara dağıttı. 2022 yılı sonuna kadar da 

bu rakamı 100.000.000’a çıkarmayı planlıyor. Prensip olarak vatandaşımızın lehine olan bir icraata karşı 

tavır takınmayı uygun görmemekle beraber, devletimizin bunu sektörümüzü yok edecek bir modelle 

yapmasını doğru bulmuyoruz.  Bunu yaparken sektörümüzle ile doğrudan rekabete girişmek yerine, 

taraflara zarar vermeyecek ve çok daha verimli olacak bir model değişikliği öneriyoruz. Çünkü mevcut hali 

ile bu uygulama “devletin özel sektörü yaşatma” anlayışına uygun düşmemektedir. Olması gereken, 

devletin asli görevi olan denetleyici, yardımcı ve yol gösterici misyonunda durmasıdır. 

Eğitim yayıncılığı sektörü 1990’lı yıllardan bugüne, Millî Eğitim Bakanlığı politikaları nedeni ile 

defalarca büyük dönüşümler yaşadı. Bu dönüşümlerde birçok yayıncı yok oldu, binlerce esnaf kalıcı olarak 

kepenk kapattı. Bu süreçlerin, sektör paydaşları için yıkıcı olmasının en büyük sebebi bir birlik yapısının 

hiçbir zaman inşa edilememiş olmasıydı. Şimdi yine, hep birlikte zorlu bir viraja giriyoruz ve bu kez bu 

virajdan hasarsız çıkabilmemiz için mutlaka birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Birlikte hareket etmezsek 

siyaset ve bürokrasinin elinde oyuncak olmaktan hiçbir zaman kurtulamayız. Şunu kabul etmeliyiz ki, 

maalesef ülkemizde ağlamayan çocuğa meme verilmiyor.  

“Çok küçük çabalar ile birlikte yapabileceğimiz çok şey var.” 

Kıymetli meslektaşım, bu sıkıntıyı aşabilmek için devletimizin vatandaş lehine ürettiği ücretsiz 

yardımcı kaynak kitap dağıtma projesine karşı bizim, bizi de içine alacak farklı proje üretmemiz 

gerekmektedir ve akabinde ürettiğimiz bu projeyi hep birlikte eş zamanlı olarak farklı bürokratik 

ortamlarda dile getirmeliyiz.  

EYTED olarak benimsediğimiz proje “Eğitim Kart” projesidir. 

Bu projenin temel içeriği aşağıdaki gibidir:  

 1. sınıftan – 12.sınıfa kadar okuyan tüm öğrencilerin her birinin adına bir “Eğitim Kart” imal 

edilecek. 

 Devletimiz, yardımcı kaynak kitap üretimi için harcadığı bedeli bu kartın içine yükleyecek.  

 Öğrencinin okuduğu sınıf grubuna orantılı bir bedel tanımlanacak, misal olarak en yüksek birim 

bedel lise öğrencisine yüklenecek. 

 Eğitim Kart üzerindeki para, sadece kitap kırtasiyelerde harcanabilecek.  

 Devletimiz Eğitim Kart’a (misal olarak) 100 TL yüklerse öğrencilerimiz kitabevi ve kırtasiyelerden 

150 TL’lik malzeme alabilecek. Kitabevleri ve kırtasiyeler de böylece projeye maddi destek sağlamış 

olacak. 

 Belki büyük ulusal firmalar da bu projeye sponsor olmak isteyecek. Misal “Turkcell Eğitim Kart” gibi 

bir uygulama olabilir ya da sponsor firmaların logoları kartın arkasına basılabilir. 

 Bu kart eğer bir banka ile anlaşmalı olarak imal edilirse bankadan bir promosyon bedeli alınabilir. 
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Eğitim Kart Projesi Sayesinde: 

 Yardımcı kaynak kitabın öğrenciye ücretsiz dağıtılması ile binlerce esnaf kepenk kapatacakken, 

bunu Eğitim Kart projesine çevirirsek esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmadığı gibi, çalışmaya da 

devam edebilecek. 

 Öğrencilerimizin bilişsel becerileri ve akademik başarı düzeyleri farklıdır. Önüne koyulan tek tip 

yardımcı kaynak yerine, faydasını görebileceği istediği yardımcı kaynak kitabı alabilecek, belki 

kültür kitabı alacak veya istediği kırtasiye malzemesini alabilecek. Böylece eğitim öğretim kalitesi 

yükselecek, yapılan iş nitelik kazanacak. 

 Hiç kaynak tüketmeyen öğrenciler için dağıtılan kitaplar israf olmayacak, öğrenci bunun yerine 

başka eğitim materyali alabilecek. 

 Öğrenci velileri okul alışverişlerini internetten yapmak yerine, evine ekmek götürme derdinde olan 

on binlerce küçük esnaftan yapacak. Küçük esnaf, büyük internet devlerinin elinden kurtulacak. 

 Kartlara yüklenen bedel sadece kitapçılarda ve kırtasiyelerde geçerli olacağı için, büyük marketler 

sadece okul sezonlarında tezgâh açıp vur kaç ile küçük esnafı ezemeyecek.    

 Esnaf, eleman çıkarmak zorunda kalmayacak, vergisini ödemeye devam edebilecek. Belki Eğitim 

Kart projesi ile hayatta kalan bu sektör, ödediği toplam vergi ile her yıl bu projeyi tekrar finanse 

edecek. 

 Yurdun dört bir yanındaki kitapçılar aynı zamanda irili ufaklı kültür noktalarıdır. Böylece binlerce 

kültür noktası muhafaza edilmiş olacak.  

 Bu ve benzeri yüz farklı fayda yazılabilir...  

Kıymetli Meslektaşım,  

Eğitim Kart projemizi duyurabilmemiz için birlikte hareket etmeliyiz. Bizi bu mücadelede yalnız 

bırakmamanız gerekiyor. “Armut piş, ağzıma düş” dememelisiniz. Elli kişinin çıkardığı ses ile beş yüz kişinin 

çıkardığı ses bir değil. Beş yüz kişi ile beş bin kişinin çıkardığı ses de bir değil. Sektörümüz namına bu 

mücadelenin tek temsilcisi, Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneğidir. (EYTED)  

Şu ana kadar bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmelerde maalesef çok az üyesi olan meslek örgütü 

muhatap dahi görülmemektedir. Projemizi anlatırken girdiğiniz bürokratik ortamlarda “Biz bu bölgede 

faaliyet gösteren birkaç kitap, kırtasiye esnafıyız.” derseniz etkiniz olmayabilir ama “beş bin esnafın üye 

olduğu EYTED’i temsilen sizinle görüşmeye geldik.” dediğinizde size bakış açıları farklı olacaktır. Projemizi 

bir şekilde kabul ettirirsek EYTED muhtemelen proje yürütücü ortaklarından olacaktır. O zaman EYTED 

içinde var olmanız Eğitim Kart projesinin de paydaşı olmanıza kolaylıkla vesile olacaktır. 

Sektörümüzün bu konulardan ayrı birçok sorunu var. Tüm konu başlıklarımız için ticaretimizi koruyacak 

ayrı ayrı kurallar oluşturmalıyız. Bu kuralların oluşturulması ve uygulanması sürecini takip edecek bir 

platforma ihtiyacımız var. Yardımcı kaynak yayıncılığını meşru bir zemine kavuşturmamız lazım. Fiili 

korsan yayıncılık, dijital korsan yayıncılık, sattığımız yayınların fotokopi ile çoğaltılmasına karşı çıkacak bir 

platforma ihtiyacımız var.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Değerli Meslektaşım, 

 Tüm bu sebepler için bizim EYTED’e ihtiyacımız var. Önemli ortamlarda temsil gücünü arttırabilmek 

için de EYTED’in de size ihtiyacı var. Sizi EYTED’e üye olmaya davet ediyoruz. 19 Mart 2022 Cumartesi 

günü yapılan 1. Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Zirvesi’nde alınan kararlar doğrultusunda illerde 

temsilcilikler oluşturulması planlanmaktadır. Bunun için de tüm paydaşların öncelikle EYTED’e üye olması 

gerekmektedir. Sizden isteğimiz aşağıda adı geçen belgeleri, ilgili e-posta adresine bu ay sonuna kadar 

iletmeniz. 

1. Üyelik Başvuru Formu 

2. İmza Sirküleri 

3. Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Vergi Levhası 

5. Kimlik Fotokopisi 

EYTED Genel Sekreteri : M.Yasin Erdoğan / 0545 595 0606   

Not 1: Üyelik Başvuru Formunu https://eyted.com/upload/dokumanlar/EYTED_Uye_Kayit_Formu.pdf 

adresinden indirebilirsiniz.  

Not 2: EYTED’de üyelik aidatı yoktur. 

Not 3: Üyelik belgelerini eytedmerkez@gmail.com adresine gönderiniz.  

 

Verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelenin paydaşı olacağınızı umuyor, iyi çalışmalar diliyoruz.  

https://eyted.com/upload/dokumanlar/EYTED_Uye_Kayit_Formu.pdf
file:///C:/Users/dbabayigit/Downloads/eytedmerkez@gmail.com

