
DUYURU 


EKSiK KiTAP LiSTESi BiLDiRiLiRKEN A$AGIDAKi KONULARA DiKKAT 

EDiLMESi GEREKMEKTEDiR. 

SENE BA$INDA KiTAP MODOLONDEN TALEP EDiLEN KiTAPLARIN 

TEKRAR TALEP EDiLMEMESi, OGRENCi SAYISI DEGi$Mi$ OLAN 

OKULLARIMIZ OGRENCi SAYISI KADAR TALEPTE BULUNABiLiRLER. 

AYRICA DAGITIMI DURDURULAN DERS KiTAPLARININ EKSiK OLARAK 

BiLDiRiLMEMESi, EKSiK KiTAPLAR MODORLOGOMOZE ULA$TIGINDA 

OKULLARIMIZA DAGITIMI YAPILACAKTIR. 

< MijN AKSU -~-

MiLLi EGiTiM MODOR YRD. 



T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


Sayl : 47093652-825.03-E.10190220 26.09.2016 
Konu : Ocretsiz Ders Kitabl Dagltlml 

ACELE VE GUNLlrnUR 

....................... KA YMAKAMLIGINA 

(il,(e Milli Egitim Miidiirliigii) 
................................. MUDURLUGUNE 

Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genel Miidiirliiguniin 2110912016 tarih ve 9991134 
saylh "Ucretsiz Ders Kitabl Dagltlml" konulu yazllan ekte sunulmu~ olup, eksik ve fazla 
kitap sayllan 26 Eyliil - 7 Ekim 2016 tarihleri arasmda kitap se'(im modiiliine girileceginden, 
ek yazl dogrultusunda il,(eler He okul ve kurumlanmlzm eksik kitap listelerini 26 Eyliil 2016 
tarihine kadar 11 Milli Egitim Miidiirliigune bildirmeleri gerekmektedir. 

il,(e Milli Egitim Miidiirliiklerinin okul bazmda de gil il,(e bazmda toplu liste halinde 
ihtiya'( ve fazla kitap saYllanm bildirmeleri, merkez okullann ise dogrudan il Milli Egitim 
Miidiirliigiine bildirmeleri, dagltlml durdurulan kitaplarm eksik kitap olarak bildirilmemesi, 
ihtiya'( listelerini 26 Eyliil 2016 tarihinden sonra gonderen il,(e Milli Egitim Miidiirliikleri ile 
okullann talepJeri dikkate ahnmayacagmdan konu ile ilgili il,(e Milli Egitim Miidiirliikleri ve 
okul miidiirleri sorumlu olacaktIr. 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


EKLER: 

I-Bakanhk YaZlSl (3 sayfa) 


Adres: HUkfunet Konagl kat 3 Aynntlll bilgi iyin: R.AYDIN (A.Saymam 
Elcktronik Ag: musmcm@mcb.gov.tr 

Tel: 5057758450 
c-posta: Faks: 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. htip:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3661-088d-355e-bfe2-9485 kodu ile teyit edilebilir. 



T.C. 


MUS V ALiLiGi 

il Milli Egitim Mlidlirlligli 


SaYI : 47093652-825.03-E.10190220 26.09.2016 
Konu : Dcretsiz Ders Kitabl Dagltlml 

ACELE VE GUNLlTDlTR 

....................... KA YMAKAMLIGINA 

(ilve Milli Egitim Mlidlirlligu) 

................................. MDDDRLDGUNE 

BakanhgImlz Destek Hizmetleri Genel Mlidlirlligunlin 21/09/2016 tarih ve 9991134 
saylh "Dcretsiz Ders Kitabl Dagltlml" konulu yazllan ekte sunulmu~ olup, eksik ve fazla 
kitap saYllan 26 Eyim - 7 Ekim 2016 tarihleri arasmda kitap sevim modliltine girileceginden, 
ek yazl dogrultusunda ilve1er ile okul ve kurumlanmlzm eksik kitap listelerini 26 Eyllil 2016 
tarihine kadar il Milli Egitim Mlidlirlligline bildinneleri gerekmektedir. 

tIve Milli Egitim Mlidlirlliklerinin okul bazmda degil ilve bazmda toplu Iiste halinde 
ihtiya~ ve fazia kitap saYllanm bildirmeleri, merkez okullann ise dogrudan i1 Milli Egitim 
Mlidlirlligune bildinneleri, dagltlml durdurulan kitaplann eksik kitap olarak bildirilmemesi, 
ihtiyav listelerini 26 Eyim 2016 tarihinden soma gonderen ilve Milli Egitim Mlidlirllikleri ile 
okullann talepleri dikkate almmayacagmdan konu He ilgili ilve Milli Egitim Mlidlirllikleri ve 
okul mlidlirleri sorumiu olacakttr. 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Mlidlirli 


EKLER: 

I-Bakanhk Yazlsl (3 sayfa) 

Adres: Hii!ci.imet Konagl kat 3 Aynntill bilgi iQin: R.AYDIN (A.Saymam 
Elcktronik Ag: musmem@meb.gov.tr 

Tel: 5057758450 
e-posta: Fak8: 

Bu evrak gi.lvenli elektronik imza ile imzalanml~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3661-088d-355e-bfe2-9485 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Miidiirltigu 


SaYI : 76198665-825.03-E.9991134 21.09.2016 
Konu : Dcretsiz Ders Kitabl Dagltlml ACELE VE GUNLUnUR 

..................... VALiLiciNE 
(il Milli Egitim Mtidtirltigu) 

ilgi: 	 Destek Hizmetleri Genel MtidtirlUgiiniin 01.07.2016 tarihli ve 79523799-949-E. 
7311831 saYlh yazlSl. 

2016-2017 egitim-ogretim yllmda resmi ve ozel biitiin okuloncesi, ilkogretim ve 
ortaogretim ogrencilerinin ihtiyay duydugu ders kitaplarmm, 420 il/ilye mil11 egitim 
miidtirliigtine teslimi ve okullara dagltImma devam edilmektedir. 

Ancak, ihtiya9larm Kitap Se9im ModUliine zamanmda girilmemesi veya eksik 
girilmesi, ihtiya9 tespitinden sonra yeni okul a91lmasl ve benzeri nedenlerle ilave kitaba 
ihtiya9 duyuldugu alman yazIlI ve sozlii bildirimlerden anla~Ilmaktadlr. 

Sozlli veya yazlh olarak bildirilen ilave kitap talepleri degerlendinneye ahnmayacak, 
ilave ihtiya9 ve varsa fazlahklar it milli egitim miidiirltikleri tarafmdan 26 EylUl - 7 Ekim 
2016 tarihleri arasmda Kitap Se9im ModUliine girilecektir. 

Bu anlamda; 
1- Okullardaki kitap eksigi veya fazlahgl, okul mtidtirltiklerince tespit edilecek, liste 

halinde ilge milli egitim miidtirltigiine bildirilecektir. 
2- Okul mtidiirltiklerince fazlahk olarak bildirilen ders kitaplan, i1ge dahilinde yeni 

a91lan veya kitap eksigi olan okullarm ihtiyacmm kar~Ilanmasmda kullamlacakbr. 
3- i1ge genelinde kar~tlanamayan ihtiya91ar ile olu~an fazlahklar, listeler halinde 90k 

acele olarak it milli egitim miidiirltigune bildirilecektir. 
4- iIye milli egitim mtidtirlliklerinden alman eksik ve fazlahklar, il milli egitim 

mtidtirliigtince degerlendirilecek, fazlahklar, ihtiya9 bildiren i1ge milli egitim mtidiirltiklerine 
aktanlarak il genelindeki okullann eksiklerinin giderilmesinde kullamlacaktIr. 

5- Yukanda sayllan i~lemler tamamlandlktan sonra it genelinde ihtiya9 duyulan veya 
fazlahk olan kitaplar listelenerek 7 Ekim 2016 tarihine kadar Kitap Se9im Modtiltine 
girilecektir. 

6- ihtiyay ve fazlahklar, Kitap Se9im ModUltine it milli egitim mtidtirltikleri tarafmdan 
girilecek; teslim noktasl olsun veya olmasm ilye milli egitim mtidiirltikleri ile okullkurum 
mtidtirllikleri tarafmdan Kitap Se9im Modtili.ine Have ihtiya9 veya fazlahk girilmeyecektir. 

7- 11 milli egitim mtidlirli.iklerince 0 il genelinde fazlahk olarak belirlenen ders 
kitaplarmdan Bakanhglmlzca diger il1ere gonderilmek lizere planlananlar il milli egitim 
mtidtirltikleri depolannda toplanacaktIr. 

8- Zorunlu dersler i9in i1ge genelinde dagltIlan kitap saYIsI, ogrenci ve 0 dersi/smtfl 
okutan ogretmen saYlSI toplammdan fazla ise it milli egitim mi.idlirltigi.ine ilave ihtiya9 
bildirilmeyecektir. 

9- n genelinde zorunlu dersler i9in ogrenci ve dersi okutan ogretmen saytSI 
toplammdan fazla ders kitabl daglblml~ ise 0 kitaplar i9in ilgelerden bildirilen ilave ihtiya9lar 

Atati.irk Blv. 06648 Klzllayl ANKARA Ayrmtlh bilgi i~in: Erhan HARMANDAR $cf 
Elcktronik Ag: http://dhgm.mcb.gov.tr Tel: ((}312)4J3 1933 -1912-1551 
E-posta: dhg_nraclaryayimlar@mch.gov.tr Faks: (03\2)4171461 

Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~lIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 59f9-0590-3309-860c-76 72 kodu ile teyit edilebilir. 
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degerlendirmeye ahnmayaeaktlr. 
10- ihtiya9 ve fazlahklar Kitap Se9im Modiiliine a~agldaki a91klamalar dogrultusunda 

giri leeektir: 
10.1- Kitap Se9im ModiiIiinde "Kitap Muayene i~lemIeri"nden "il Eksik-Fazla 

Kitap Giri~i" ttklanaeak ve veri giri~i i9in ekran a91laeakttr. 
10.2- Bu ekranda "Yeni" butonuna basllarak kitap bilgi giri~ i~lemi ba~lattlaeak 

ve kitap adl se9ileeektir. Set;ilen kitap i9in il genelinde fazlahk var ise bu miktar "Fazla Kitap 
SaYIsI" alamna, ihtiya9 varsa ihtiya9 duyulan ders kitabl miktan "Eksik Kitap SaYIsI" alanma 
girileeek ve "Kaydet" butonuna basIlaeakttr. 

10.3- Bu i~lemler; fazlahk bulunan veya ihtiya9 duyulan her kitap i9in 
tekrarlanarak biitiin kitaplann varsa fazlahk veya ihtiya91an "Modiil"e girileeektir. 

10.4- Her bir kitap giri~inde i~lem "Yeni" butonuna basllarak ba~latllaeak ve 
"Kaydet" butonu ile tamamlanaeakttr. 

10.5- Eksik veya fazlahklan "Modiil"e girilen kitaplann listesi ekranda olu~aeakttr. 
Ekranda olu~an liste ile eksik veya fazlahgl olan ders kitaplan listesi kar~lla~tJrllarak giri~i 
yaptlmayan veya yanh~ yapIlan kitap olup olmadlgl kontrol edileeektir. 

10.6- Bir kitap i9in ya "Fazla Kitap SaYIsI" alam ya da "Eksik Kitap SaYIsI" alam 
doldurulaeaktlr. Eksik veya fazlahklann yanh~ girilmemesine dikkat edileeektir. Fazlahk 
olarak girilen kitaplar diger iIlerin ihtiya9larmda kullamlaeagmdan "Fazla Kitap SaYIsl" 
alanma 2016-2017 egitim-ogretim YIlt i9in daglttlan kitaplann fazlahklan girileeek, oneeki 
ytllardan kalanlar kesinlikle dikkate almmayaeaktu. 

10.7- Ek olarak gonderilen kitaplann muayene kabul i~lemleri, Kitap Se9im 
Modiiliindeki "Kitap Muayene i~lemleri" ekranmda yapIlaeaktlr. Bu ekranda sadeee "Teslim 
Editen Ek Kitap SaylSl" alam doldurulaeaktIr. Bu alana sadeee yiiklenieiler tarafmdan teslim 
editen kitap saYllan girileeektir. 

10.8- Ek kitaplarla ilgili muayene ve kabul raporlan, "Muayene Kitap Giri~i" 

altmdaki "Ek Kitap Muayene ve Kabul Raporu"ndan ahnaeaktlr. Aneak "Modiil"de sadeee 
yiikleniciler tarafmdan teslim edilen kitaplann muayene ve kabul i~lemleri yapllaeak, il milli 
egitim mudiirluklerinee gonderilen kitaplar i9in muayene ve kabul i~lemi yapllmayaeakttr. 

11- Eksik veya fazlahgl bulunmayan kitaplarla ilgili olarak Kitap Se9im Modiiliinde 
herhangi bir i~lem yapilmayaeakttr. 

12- "il Eksik-Fazla Kitap Giri~i" ekramna, ihtiya9 ve fazlahk olarak girilen ders 
kitaplanna ait veriler, MEBBis ortammdan almarak Genel Mudurliigumiizee 
degerlendirileeek ve fazlahk bildirilen illerdeki kitaplar, ilave ihtiya9 gosteren illere 
gonderilmek iizere planlanaeaktIr. Bu ~ekilde giderilemeyen ilave ihtiya91ar, ilgili yiiklenici 
firmalardan ek ahm yapIlarak kar~llanaeaktIr. 

13- ilave ihtiya91ar, Kitap Se9im Modiiliine il bazmda girileeeginden ek ahm yapdan 
ders kitaplan, yiikleniei firmalar tarafmdan it milli egitim miidiirluklerine teslim edileeek, bu 
kitaplann muayene ve kabulleri ve okullara daglttml it milli egitim mUdurliiklerince 
yapdaeaktlr. 

14- 11 i9i nakil yaptlran ogreneilerin kitaplan aynldIklan okul miidiirliiklerinee, il dl~l 
nakil yaptlran ogreneilerin kitaplan ise naklen gittikleri okul miidUrluklerinee kar~llanacaktlr. 
Okulun varsa ilave kitap ihtiyael belirlenirken nakil gelen ogreneilerin kitap ihtiya9lan da 
dikkate ahnaeaktlr. 

15- Kitap Se9im Modulunde yaymevi ve yiiklenicisi belli olmayan ders kitaplan ve 
egitim ara91an ile basklsl yapllmayarak elektronik ortamda hizmete sunulan kitaplar i9in 
herhangi bir i~lem yapllmayaeaktlr. 

Yaymevi ve yiiklenicisi belli olan ancak heniiz teslim edilmeyen kitaplar teslim ahnml~ 
gibi degeriendirileeek ve bu kitaplar i9in de varsa ilave ihtiya9 ve fazlahk girilebilecektir. 

16- Buttin ihtiya9 ve fazlahklar Kitap Se9im Modiiliine girileeek, yazdi veya sozlii 
olarak talep edilen ihtiya9 ve fazlahklar kesinlikle degerlendirmeye _ almmayaeak, Kitap 
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Se9im ModUlu kapatlldlktan sonra ihtiya9 veya fazlahk bildirilmeyecektir. 
17- Ozellikle ortaogretime ge9i~e esas 8. Smlf1ar 1. Donem Ortak Smavlanmn (TEOG) 

en ge9 Kaslm ayl sonunda yaplhyor olmasl ders kitaplanna zamanmda sahip olamayan 
ogrenciler a91smdan magduriyet olu~turmaktadlr. 

18- Ders kitabmm baskl ve dagltlml i9in ortalama bir ayhk zamana ihtiya9 
duyulmaktadlr. Bu surede ogrencilerimizin magdur olmamasl i9in ders kitaplannm 
Bakanhglmlz WEB sitesinde PDF olarak hizmete sunulan igerikleri indirilmek suretiyle 
kullantlabilecektir. 

Yukanda belirtilen hususlar, iliniz dahilindeki resmi ve ozel blittin okul/kurum 
mlidlirlliklerine 90k acele olarak bildiri1erek yetkililer i~ ve i~lemler konusunda zamanmda 
bilgilendirilecektir. Kitabl eksik olabilecek ogrencilerimizin ihtiya91annm zamanmda 
kar~llanmasma ve kitap eksigi veya fazlahgma meydan verilmemesine yonelik her ttirlil 
tedbir i11i1ge milli egitim mlidurleri tarafmdan ahnacak, konu titizlikle izlenecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

YusufBUYOK 

Bakan a. 


Mliste~ar Yardlmclsl 


Daglt1m: 
B PIam 
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