
Sayi : 89148175/115.0111084645 30101/2015
Konu:2015-2016 Yilt Ders Kitaplan

lhtiyacmm Kitap Secim Modulune Girilmesi . COKiVEDi

............................. KAYMAKAMLIGINA
(ill;e Milli Egitim Miidiirliigii).... .. .." ..

.............................................................. MUDURLUGUN
( )

ADIYAMAN

ilgi: 21.01.2015 tarih ve 891481751115.011704550 sayih yazmuz.

Ilimizde bulunan resmi-ozel butun okullarm 2015-2016 egitim-ogretim yihnda
okutulacak Ucretsiz Ders Kitap girisleri 02.02.2015 tarihinde aerlacak 27.02.2015 tarihinde
kapatilacaknr. Bu sure icerisinde Kitap Secim Modulune girilmesi modul harici kitap taleplerinin
Bakanhkca kabul edilmeyecegi, ders ve cahsma kitabmm ogrenci sayrsi ile esit girilmesi ve klavuz
kitaplarmm ise ilgili brans ogretmen sayisma esit olarak sisteme girilmesi ilgi yazida
belirtilmektedir.

Kitaplann Module girislerinin yaprlmasi ile ilgili usul ve esaslar hakkmdaki Destek
Hizmetleri Genel Mudurlugtinun 28.01.2015 tarih ve 76198665/825.0311009929 say III emir yazisi
yazrmiz ekinde gonderilmis olup, gereginin yapilmasi ve ekte gonderilen emrin dikkatlice incelenmesi
ve okunmasi buna gore i~ ve islernlerin on goriilen slire icinde tam ve dogru olarak yaprlmasi icin
gerekli her tiirlii tedbirin okul/ilce milli egitim miidiirliikleri tarafmdan almmasmi, ilce milli
egitim miidiirliiklerince giinliik kontroliiniin yapilmasnu, zamamnda MEBBis kitap secim
modulune girmeyen okul mudurluklerinin uyanlmasnu, Ilcedeki okullann bagh bulunduklan llce
Milli Egitim Mudurluklerine, Merkezdeki (koy-merkez) okullarm ise Mudurlugumuz Destek
Hizmetleri subesine sisteme girilen kitaplarm Iistesinin onayh bir eiknsun gondermeleri
hususunda;

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.

Seyfi OZKAN
Vali a.

Milli Egitim Miidiirii

E k i:Destek Hizmetleri Genel Mlidlirlligli yazisi.rS sayfa)

D a g I tim:
-llce Kaymakamhklanna (il<;e MEM.)
-Merkezdeki Resrni-Ozel Okul Oncesi, llk/Ortaokul ve Orta Ogretim Okul Md.ne.
-Ozel Egitim Uyg. Okulu ile i~Egitirni Okul Mudurluklerine,
-Mudurlugumuz Egitirn Denetmenleri Bsk.hgina, Temel Egitim,
-Mesleki Egitim, Din Ortaogretim Subelerine
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T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI

Destek Hizmetleri Gene1 Mudurlugu

SaYI : 76198665/825.0311 009929
Konu: 2015-2016 Egitim-Ogretirn YIlI

Ders Kitabi ihtiyacmm Kitap Secim
Modulune Giri1mesi

28/01/2015

ACELE VE GUNLODOR

............... VALiLiGiNE
(i1 Milli Egitim Mudurlugu)

ilgi: Ocak 2015 tarih1i ve 2688 sayih Tebligler Dergisi.

ilgi Teb1ig1er Dergisi'nde duyurulan 1210112015 tarihli, 76198665/115/305476 sayili
ve 201511 nolu Gene1gede, resmi-ozel butun okullkurumlarm 2015-2016 egitim-ogretirn YIh
ders kitabi ihtiyacmm Kitap Secim Modulune girilecegi ve veri girisine iliskin is ve
islemlerin "Kitap Ihtiyaci Be1irleme Ekram"nda aynntih olarak aciklanacagi belirtilmistir.

Okul/kurumlann kitap ihtiyaclanru girebi1me1eri icin 02/02/2015 tarihinde acilacak
olan Kitap Secim Modulu, 27/02/2015 tarihinde kapatilacak ve ilave ihtiyac veya
fazlahklann giri1mesi icin okullann egitirn-ogretime baslarnasim takip eden hafta basmda
sadece il rnilli egitim mudurluklerinin kullarumma acilacaktir. Bu nedenle resmi ve ozel
butun okul/kurumlarm kitap ihtiyaclanm zamanmda ve eksiksiz olarak Kitap Secim
ModUlUne girmeleri gerekmektedir.

Ucretsiz verilmek Uzere satm almacak veya baskisi yapilacak ders kitabi miktan,
Kitap Secim Modulunde okul/kurumlardan alman verilere gore belirlenecek, il/ilce ve okul
bazmda dagitim p1an1armda da bu veriler esas almacaktir.

2015-2016 egitim-ogretim YIlt icin ihtiyac olarak girilecek ders kitaplan listesi Kitap
Secim ModUlUnde veri girisine hazirlanrmsttr. Kitaplann isim listesine, Destek Hizmetleri
Genel Miidurlugtlnun http://dhgm.meb.gov.tr/adresinde "Duyurular" bolumunde de yer
verilmektedir.

Kitaplann, okullann acilmasi ile birlikte ogrenci ve ogretmenlerimizin hizmetine
sunulmasi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi icin surecin cok iyi planlanmasi ve
yurutulmesi gerekmektedir.

Ozellikle ortaogretime gecise esas 8. smiflar 1. Donern Ortak Smavlanrun en gee
Kasim ayi sonunda yapihyor olmasi ders kitaplanna zamarunda sahip olamayan ogrenciler
acrsmdan magduriyet yaratmaktadlr. Bu magduriyetin ya~anmamasl iyin kitap ihtiyacml
Kitap Seyim ModtilUne giren okullkurum yoneticilerinden BakanltgImlzm ilgili birim
amirlerine kadar bUtOn yetkili ve ilgililere onemli gorev ve sorumluluklar dU~mektedir.

2015-2016 egitim-ogretim YIlt kitap ihtiyacmm kar~llanmasmda aksakhk ve slkmtl
ya~anmamaSI iyin ihtiyay miktan Kitap Seyim ModUIUne girilirken, adl geyen Genelgede
belirtilen "Aylklamalar" ve her ders kitabl iyin konulan "Ozel Aylklamalar" ile birlikte
a~agldaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. TUm uyanlara ragmen taklm kitaplarda ders kitabl saYlSI ile ogrenci yah~ma kitabl
saYlSI e~it olarak girilmemekte veya bunlardan birisi unutulmakta ve bu durum planlamada
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ciddi sikmtilara neden olmaktadir. Gecmis yillarda eksik veya fazlahklann onemli olcude bu
durumdan kaynaklandrgi gorulmustur. Veri girisinde konuya gerekli hassasiyet gosterilecek,
bu esitlik veri girisi sirasinda mutlaka saglanacaktir.

Ogrenci cantalanrun hafifletilmesi amaciyla ders kitabi ile ogrenci cahsma kitabmm
birlestirilerek birinci ve ikinci yanyilda okutulmak uzere 2 kitap halinde basilmasma devam
edilecek veya fasikul halinde basilmasi uygulamasma geyilebilecektir.

Kitap Secim Modulune ihtiyac girilirken takim kitaplarda, ders kitabi ile ogrenci
cahsma kitabi veya ders ve ogrenci cahsma kitabi 1 ile ders ve ogrenci cahsma kitabi 2'nin
esit sayida ve ogrenci ile dersi okutan ogretmen sayisi toplamma, ogretmen kilavuz kitabi ise
dersi okutan ogretmen sayisma esit olacaktir.

2. Gorsel Sanatlar dersinin ogretim programmda degisiklik yapildigmdan Gorsel
Sanatlar Ogretmen Kilavuz Kitabi 1-8'e 1, 2, 5 ve 6. smiflar iein ihtiyae girilmeyecektir.

3. Tebligler Oergisi'nde Guzel Sanatlar ve Spor Liseleri bashgr altmda yer almasma
ve Kitap Secim Modulune de aciklama konulmasma ragmen her yil Guzel Sanatlar ve Spor
Liselerinde okutulan bazi ders kitaplanna diger genel ve mesleki teknik liseler tarafmdan
ihtiyac gosterildigi gorulmektedir. Bu nedenle, her kitapla ilgili "Acrklarnalar" mutlaka
okunacak ve kitabm hangi okul turune ait oldugu gorulerek ihtiyac gosterilecektir. Guzel
Sanatlar ve Spor Liseleri kitaplanna sadece adi gecen okullar ile bu okullarm prograrmm
uygulayan okullar tarafmdan ihtiyac gosterilecektir,

4. imam Hatip Ortaokullarmda zorunlu, diger ortaokullarda secmeli olan Arapca
derslerinde; 5. simflarda Arapca 4 kitabi, 6. siruflarda Arapca 5 kitabi, 7. slmflarda ise
Arapya 6 kitabl ve 8. Smlflarda Arapya 7 kitabl okutulacagmdan bu kitaplara okutulacagl
slmflarm kitaplan arasmda yer verilmi~tir. ihtiyay girilirken bu duruma dikkat edilecektir.

5. Okullkurumlar kitap ihtiyaylanm Kitap Seyim Modtilline girerken okutulacak
seymeli dersleri iyi planlamalan ve kitap ihtiyaylanm bu planlama dogrultusunda
belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacl girildikten sonra seymeli derslerde degi~iklik
yapmak kitap fazlahgl ve kitap ihtiyacl olu~masma neden olmaktadlr. Boyle bir durumla
kar~Ila~mamak iyin gerekli tedbirler okullkurum yoneticilerince almacaktlr.

6. Ortaokullarda okutulacak seymeli derslere ait kitap seyimleri, Temel Egitim Genel
Mtidtirlligtince bildirilecek aylklamalar yeryevesinde tespit edilip Kitap Seyim Modtiltine
girilecektir.

7. Okul oncesi ogrencileri tarafmdan kullamlmak tizere Talim ve Terbiye Kurulunca
kabul edilen egitim araylarma da Kitap Seyim Modtillinde yer verilmi~tir. Bu egitim
araylanna ilkogretimde "OKUL ONCESi" butonu tlklanarak Baglmslz Anaokullan ile
btinyelerinde Anaslmfl ve Uygulama Smlfl bulunan ilkogretim ve ortaogretim okul/kurumlan
ihtiyay gosterecektir.

8. 2015/1 nolu Genelgede; "Ortaogretim 9. smlf ingilizce dersinde 2015-2016
egitim-ogretim yllma mahsus olmak tizere ilgili Genel Mlidlirltikye hazlrlanarak hizmete
sunulacak ingilizce ogretim materyali kullamlacak, ekli listede duyurulan ingilizce ders
kitaplanna 9. slmflar iyin ihtiyay girilmeyecektir." ifadesine yer verilmi~tir. Bu nedenle, 9.
sIDlf ingilizce dersi i~in hazlrlaDip hizmete sunulacak olan ogretim materyali isimleri de
Kitap Se~imModiiliindeki Iisteye eklenmi~tir.

9. Kitap ihtiyacmm MEBBis ortamma girilmesi ile ilgili i~ ve i~lemlere ili~kin
doklimanlar Kitap Seyim Modlillintin "Okutulan Kitap Glincelleme/Ekleme" ekranmdaki
"Kitap Seyim Modtilli KIlavuzu" linkindeki dosyada bulunmaktadlr. Bu link tlklanarak
dosyada bulunan "Kullamm KIlavuzu" ve "Yazl" okunacak ve veri giri~i bu doklimanlarda
da yer alan a~agldaki aylklamalar dogrultusunda yapiiacaktlr:

9.1. Kitap Seyim Modtilli ayIlmca "Sol menU" de yer alan "Kitap ihtiyay Belirleme"
dUgmesine tlklanarak "Kitap ihtiyay Belirleme Ekram" gelecektir.

9.2. "Kitap ihtiyay Belirleme Ekram"nda 2015-2016 egitim-ogretim yIlmda
okutulacak ders kitaplanmn isimleri ilkogretimde "SINIFLAR" ve "DiCiER", ortaogretimde
ise "ALF ABETiK GRUPLAR" halinde listelenmi~tir.
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9.3. "Kitap lhtiyac Belirleme Ekram"nda kayit eklemek icin "Yeni kay It" dugmesi
secilecektir, Gelen ekranda kitabm ilkogretim okul/kurumlan icin stmfma gore I,2, 3, 4, S, 6,
7, 8 veya "DiCiER" secenegi, ortaogretim okul/kurumlan icin A-E, F-i, K-R, S-Z alfabetik
gruplanndan kitabm adma uygun secenek tiklanacaktrr.

9.4. Okutulacak kitabm adr, gelen listeden secilecek ve kitaba iliskin "Aciklamalar"
dikkatle okunarak ihtiyac duyulan kitap sayisi ilgili kutucuga girilecektir.

9.S. Ihtiyac duyulan kitap sayisi ilgili kutucuga girildikten sonra mutlaka "Ost menu"
de yer alan "Kaydet" dugmesine tiklanacaktir.

9.6. 9.3, 9.4 ve 9.S'inci maddedeki islemler, okul/kurumun ihtiyac duydugu her bir
kitap icin ayn ayn uygulanacaktir.

9.7. llkogretim DiCiER bolumunde; MUzik 1-3, 4-S ve 6-8 Ogretmen Kilavuz
Kitaplan, Teknoloji ve Tasanm Ogretim Programi ve Kilavuz Kitabi 6-8, Ortaokul Beden
Egitimi ve Spor Dersi Program Uygulama Kilavuz Kitabt (S, 6, 7 ve 8. suuflar icin), Dusunce
Egitimi Ogretmen Kilavuz Kitabi 6-8, Gorsel Sanatlar Ogretmen Kilavuz Kitabi 1-8, Hukuk
ve Adalet Ders Kitabi, Zeka Oyunlan Ogretim Materyali ve Medya Okur Yazarhgi Ogretim
Materyali bulunmaktadir. Bu kitaplara ihtiyac girmek icin "DiCiER" bolumu tiklanacaktir.

9.8. Secmeli ders olarak okutulmakta olan "Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (islam I)
ve "Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (islam 2) ogretim materyalleri de, hangi sirnfa yonelik
olarak secilmis ise 0 sirufta okutulacagmdan kitap listesinde snufi "DiCiER" olarak
belirtilmistir. Bu kitaplara ihtiyac girmek icin de "DiCiER" bolurnu trklanacaktir.

9.9. Ortaogretim okullkurumlannda secmeli ders olarak okutulan Ortaogretirn
Kur'an-l Kerim, Ortaogretim Hz. Muhammed'in Hayati ve Ortaogretim Temel Dini Bilgiler
secmeli ders kitaplanna K-R alfabetik grubunda yer verilmistir,

9.10. Kitap sayilan girildikce okul i9in belirlenen kitaplar ve miktarlan aym sayfanm
altmda liste halinde yer alacaktlr.

9.11. Girilmi~ olan herhangi bir kaYlt ile ilgili dUzeltme yapmak veya kaYlt silmek
i9in sayfanm altmda olu~an listedeki kitap kodunun ba~mda yer alan "A91k klasor" ~eklindeki
resim tlklanacak, tekrar bu kitaba ait ekrana dontilerek istenilen i~lem yapdabilecektir.

9.12. Girilen her kitap i9in her defasmda "Kaydet" dUgmesine basllacaktlr. Boylece
kitaplann tamammm kaydedildiginden emin olunacaktlr.

9.13. Okullkurumun ihtiya9 duydugu kitap ge~idi ve saYlsl girildikten sonra sayfanm
altmda olu~an liste incelenecek, ihtiya9 duyulan kitaplann tamammm girilip girilmedigi
kontrol edilecektir.

9.14. ihtiya9 duyulan bUtiln kitaplarm giri~ i~lemi tamamlamp kaydedildikten sonra
"Ost menU" de yer alan "Yazlcl resmine" ttklanarak girilmi~ olan verilerin dokUmU almacak
ve alman liste okullkurum mUdtirlUklerince kontrol edilerek onaylanacaktlr. Onayh listenin
bir sureti dosyalanacak, bir sureti de illil<;:e milll egitim mUdUrlUgUne gonderilecektir.
Listelerde yer alan kitap sayIlan denetim ve rehberlik slrasmda ogrenci ve ogretmen sayIlan
ile kar~lla~tmlarak tutarhgl kontrol edilecektir.

9.1S. Kitap ihtiyacmm giri~ i~lemi tamamlamp verilerin dokUmU ahndlktan sonra
ekramn "Sag Ust" ko~esinde yer alan "<::lkl~ dUgmesi" tIki anarak "Modtil"den 91kllacaktlr.

9.16. internet baglantlsl olmayan okullarm kitap ihtiya9lan, internet baglantlsl olan
okullardan ve/veya illilge milll egitim mUdUrlUgUnden girilecektir.

10. Ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilere yonelik olarak hazlrlanan egitim ara<;:lan ile
gorme engelli ogrenciler i9in hazlrlanan Braille basklh kitap ihtiya9lan da okullkurumlar
tarafmdan Kitap Se9im ModtilUne girilecektir.

Bu ogrencilerin kitap ihtiya9lan, Kitap Se9im ModUltine eklenen "Ozel Egitim
Kitaplan ihtiya<;: Belirleme" ve "Braille (Kabartma) Basklh Kitap ihtiya9 Belirleme"
ekranlanna resmi ve ozel okullkurumlar tarafmdan girilecektir

10.1. Resmi ve ozel biltiln okullkurumlar "Kitap ihtiya<;: Belirleme" ekranma kitap
ihtiyacml girdikten sonra ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilere yonelik olarak hazlrlanan
egitim ara<;:lan i<;:in,"Ozel Egitim Kitaplan ihtiya<;:Belirleme" ekramna girecek ve sayfada
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yer alan ozel egitim kitaplan girisi icin 9'uncu maddede belirtilen islern basamaklan
izlenecektir. "Ozel Egitim Kitaplan Ihtiyac Belirleme" ekranma;

10.1.1. Ozel egitim uygulama okullan (merkezleri), ozel egitim is uygulama okullan
(merkezleri) ve ozel egitim mesleki egitim okulu (merkezi) ile bu okullarm programlanm
uygulayan ozel egitim simflan bulunan okullar,

10.1.2. lsitme engelliler ilkokullan ile bu kademede isitme engelli ogrenciler icin ozel
egitirn smrfi acilan okullkurumlar,

10.1.3. 10.1.1 ve IO.I.2'nci maddelerde sayilan okullkurumlarla ayrn program I
uygulayan ozel ogretim okullkurumlan

ihtiyac girecektir.
10.2. "Ozel Egitim Kitaplan Ihtiyac Belirleme" ekramna girilecek kitap sayismda

sadece okullkurumunda ozel egitim ihtiyaci olan ogrenci saYISIve dersi okutan ogretmen
saYISIesas almacaktir.

10.3. Ozel egitime ihtiyaci olan ogrencilerin kitap ihtiyacmm "Ozel Egitim Kitaplan
Ihtiyac Belirleme" ekramna girisini muteakip, gorme engelli ogrenci ve ogretmenlerinden
Braille baskih kitap ihtiyaci olan resmi ve ozel okul/kurumlar, bu ihtiyaclanm "Braille
(Kabartma) Baskih Kitap lhtiyac Belirleme" ekranma gireceklerdir.

10.4. "Braille (Kabartma) Baskih Kitap Ihtiyac Belirleme" ekranma girilecek kitap
sayismda sadece okullkurumunda Braille (kabartma) baskih kitap ihtiyaci bulunan gorme
engelli ogrenci ve ogretmen saYISIesas almacaktir.

10.5. Germe engelli ogrenci ve ogretmenler icin ihtiyac alman kitaplardan Braille
baskilan tamamlanan kitaplar gonderilebilecektir.

II. 2015-2016 egitim-ogretirn yilmda ilk defa acilmasi planlanan okul oncesi,
ilkogretim ve ortaogretirn okullkurumlannm kitap ihtiyaclan, okulun bagh oldugu il/ilce milli
egitim mudurlugt; tarafmdan en yakm okuldan girilecek ve kitaplar teslim almdigmda yeni
acilan okullkuruma verilmesi saglanacaktir.

12. Hazrr olrnamasi nedeniyle 201511 nolu Genelge eki listede yer almayan ancak
Kitap Seyim Modilllinde isimlerine yer veri len ve "Aylklamalar" bolilmilnde "Alanmda
heniiz kitap yok" ibaresi bulunan egitim aracl/ogretim materyallerine de varsa ihtiyay
girilecektir.

13. Kitap seyimi yapan veya yapmayan okullkurumlar ile ihtiyay girilen kitap
saYllan, illilye miIli egitim mildilrlilkleri tarafmdan sistemin kapatllma tarihinden once
kontrol edilecektir.

14. Kontrol i~lemi iyin Kitap Seyim Modilllinlin ayIiI~ ekram ile "Kurum Bilgileri"
sayfasmdaki "Raporlar" seyenegi tlklanarak kitap seyimi yapmayan veya eksik yapan
okullkurumlann listeleri ahnacak, seyim yapmalan ve eksiklerini tamamlamalan iyin gerekli
uyanlar zamanmda yapilacaktlr.

Kitap Seyim Modillil veri giri~ine kapattldlktan sonra "Modill"e kitap eklenmesi
milmkiln olmayacagmdan, slmflara ve alfabetik gruplara gore hazlrlanan kitap isim listesinin
tamammm taranmaSI ve ihtiyay bildirilmeyen kitap kalmamasl saglanacaktlr.

IS. Kitap Seyim Modillilne girilen kitap sayIlannm eksikligi ve fazlahgl ile veri giri~i
yapmayan veya eksik yapan okullkurumlardan okullkurum mildilrleri ve illilye milli egitim
mlidlirleri sorumlu olacak, konuya ili~kin i~ ve i~lemler Maarif Milfetti~leri tarafmdan da
izlenip incelenecektir.

16. 2015-2016 egitim-ogretim Ylh kitap ihtiyacI, yukanda belirtilen aylklamalar
yeryevesinde Kitap Seyim Modillilne girilecek, okul/kurum veya illilye milli egitim
mildlirlilklerince Bakanhga yazlh veya ~ifahi olarak kitap ihtiyacI bildirilmeyecektir.

17. Kitap Seyim Modillilne bilgi giri~i silrecinde kar~Iia~Ilan genel sorunlar iyin
Destek Hizmetleri Genel Mildilrlilgilniln 0312 413 19 12 - 15 51 - 19 33 telefonlanndan bilgi
almabilecektir. Kitaplann iyerikleri veya okutulacagl smlflarla ilgili tereddilde dil~illmesi
halinde gerekli bilgi okulun bagh bulundugu Genel Mildilrlilkten almacaktlr.

"Kitap ihtiyacI Belirleme Ekram"na da konulan yukandaki aylklamalar resmi ve ozel
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butun okuloncesi, ilkogretim ve ortaogretim okullkurumlanna ivedilikle duyurularak
2015-2016 egitim-ogretim yilmda ogrenim gorecek ogrencilerin ihtiyac duydugu ders kitabi
saytsimn dogru ve saghkli bir sekilde tespit edilmesi ve Kitap Secim Modtiltme girilmesi icin
gerekli her turlu tedbir okullkurum mudurleri ile il/ilce milli egitim mudurleri tarafmdan
almacaktir.

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.

Orner A<;IKGOZ
Bakan a.

Mustesar Yardimcisr

DAGITIM:
B Plam

Atatiirk Blv. 06648 Kizilay/ ANKARA
Elektronik Ag: http://dhgm.meb.gov.tr
e-posta: dhg_araclaryaYlmlar@meb.gov.tr

Aynntih bilgi icin: O. F. TURHAL
Tel: (0 312) 4131551
Faks:(O 312) 4171461

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanrmstir. http.z/evraksorgu.rneb.gov.tr adresindenOad1-5ea9-3158-8060-ce44 kodu ile teyit edilebilir.


