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Konu : Ucretsiz Ders KitabI DagItImI ACELEVEGUNLUnUR 

..................... VALiLiGfNE 
(it Mill! Egitim Mudurlugu) 

ilgi : Destek Hizmetleri Genel MudurlUgunun 28.06.2017 tarihli ve 9890635 sayIh yazISl. 

2017 -2018 egitim-ogretim yllmda resmi ve weI biitun okulOncesi, ilkogretim ve 
ortaogretim ogrencilerinin ihtiyay duydugu ders kitaplannm, 420 illilye milli egitin1 
mudurlugune teslimi ve okullara dagItImma devam edilmektedir. 

Ancak, ihtiyaylarm Kitap Seyim ModUlune zamamnda girilmemesi veya eksik 
girilmesi, ihtiyay tespitinden sonra yeni okul ayIlmasI ve benzeri nedenlerle .ilave kitaba 
ihtiyay duyuldugu alman yazIh ve sozlli bildirimlerden anla~Ilmaktad1f. 

Sozlti veya yazIlI olarak bildirilen ilave kitap talepleri degerlendirmeye ahnmaYl:Icak, 
Wive ihtiyay ve varsa fazlahklar il milli egitim mudilrlukleri tarafmdan 25 EyIUl - 6 Ekim 
2017 tarihleri arasmda Kitap Seyim ModUltine girilecektir. . 

Bu anlamda; 
1- Okullardaki kitap eksigi veya fazlahgl, okul mudurluklerince tespit ediiecek, liste 

halinde ilye milll egitim mudurlugune bildirilecek ve fazla kitaplar teslim edilecektir. (18-19 
EylUl2017) 

2- Okul mudurluklerince fazlahk olarak bildirilen ders kitaplarl, ilye dahilinde yeni 
ayllan veya kitap eksigi olan okullann kitap ihtiyaylan gidetildikten sonra ilye genelinde 
kar~Ilanamayan ihtiyaylar ile olu~an fazlahkIar, listeler halinde yok ace Ie olarak il mim egitim 
mudurlUgtine bildirilecektir. (19-25 EylUl 2017) 

3- ilye mill! egitim mudurluklerinden alman eksik ve fazlahklar, il milll egitim 
mudfulugtince degerlendirilecek, fazlalIklar, ihtiyay bildiren ilye milll egitim mudurluklerine 
aktarIlarak il genelindeki okullann eksikleri giderildikten sonra il genelinde ihtiyay duyul,an. 
veya fazlahk olan kitaplar listelenerek 6 Ekim 2017 tarihine kadar Kitap Seyim Modiilune 
girilecektir. 

4- ihtiyay ve fazlahklar, Kitap Seyim ModUltine il milll egitim mudfulukleri tarafmdan 
girilecek; teslim noktasl olsun veya olmasm ilye milli egitim mudiirlukleri ile okullkurum 
mudurlUkleri tarafmdan Kitap Seyim ModUlune ilave ihtiyay veya fazlahk girilmeyecektir. 

5- il mill]' egitim mudiirlUklerince 0 il genelinde fazlahk olarak belirlenen ders 
kitaplanndan Bakanhglmlzca diger illere gonderilmek uzere planlananlar il milliegitim 
mudurlUkleri depolarmda toplanacaktlr. 

6- Zorunlu dersler iyin ilye genelinde dagltIlan kitap saYISI, ogrenci ve 0 dersi/smifl 
okutan ogretmen saYIsI toplammdan fazla ise il milll egitim mudurlUgune ilave ihtiyay 
biIdiriImeyecektir. 

7 - II genelinde zorunlu dersler iyin ogrenci ve dersi okutan ogretmen saYISl 
toplammdan fazla ders kitabl daglt11ml~ ise 0 kitaplar iyin ilyelerden bildirilen ilave ihtiyaylar 
degerlendirmeye almmayacaktIr. 
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8- ihtiya~" ve fazlahldar Kitap Se~im" ModulUne a~agldaki ac;aklamalar dogrultu5unda 
girHecektir: .", . 

8.1- Kitap Seyim Modiilunde "Kitap Muayene i~lemleri"nden "il Eksik;Fazla 
Kitap Giri.;;i" tIklanacak ve veri giri~i ic;in ekran aC;llacaktlr. 

8.2- Bu ekranda "Yeni" butonuna basllarak kitap hilgi giri$i.;;lemi ba~latilacak Ve 
kitap adl se~ilecektir. Se~ilen kitap ic;in il genelinde fazlahk var ise bu miktar "Fazla Kitap 
SaYlsl" alamna, ihtiya~ varsa ihtiyaC; duyulan ders kitabl miktan "Eksik Kitap 'SaylSl" alanma 
girilecek ve "Kaydet" butonuna basIlacakttr. 

8.3- Bu i.;;lemler; fazlahk bulunan veya ihtiya~ duyulan her kitap iyin tekrarlananik 
biltun kitaplann varsa fazlahk veya ihtiyaylan "Modiil"e girilecektir. 

8.4- Her bir kitap giri~inde i~lem "Yeni" butonuna bastlarak ba~latIlacak ve 
"Kaydet" butonu ile tamamlanacakttr. 

8.5- Eksik veya fazlahklan "Modiil"e girilen kitaplann !istesi ekranda olu~acakt1r. 
Ekranda olu~an liste ile eksik veya fazlahgl olan ders kitaplan listesi kar~Ila~tlfllarak giri~i 
yapllmayan veya yanhgyapllan kitap olup olmadlgl kontrol edilecektir. 

8.6- Bir kitap ic;in ya "Fazla Kitap SaYlsl" alam ya da "Eksik Kitap SaYlsl" alam 
doldurulacaktIr. Eksik veya fazlalIklann yanh.;; girilmemesine dikkat edilecektir. Fazlahk 
olarak girilen kitaplar diger illerin ihtiyac;lannda kullamlacagltldan "Fazla KitapSaYlsl" 
alanma 2017-2018 egitim-ogretim Ylh ic;in dagltllan kitaplann fazlahklan girilecek, onceki 
yIllardan kalanlar kesinlikle dikkate almrilayacaktlr. . 

8.7- Ek olarak gonderilen kitaplann muayene kabul i.;;lem:leri, Kitap Seyim· 
Modiilundeki "Kitap Muayene i~lemleri" ekranmda yapIlacaktlr. Bn ekranda sadece "Teslim 
Edilen Ek Kitap SaYIsl" alam doldurulacaktu. Bu alana sadece yilkleniciler tarafmdan teslim 
edilen kitap saYllan girilecektir. 

8.8- Ek kitaplarla ilgili muayene ve kabul raporlan, "Muayene Kitap Giri.;;i" 
altlndaki "Ek Kitap Muayene ve Kabul Raporu"ndan almacaktlr. Ancak "Modiil"de sadece 
yiikleniciler tarafmdan teslim edilen kitaplarm muayene ve kabul i~lemleri yapdacak, il milll 
egitim mudurluklerince gonderilen kitaplar iyin muayene ve kabul iglemi yapllmayacaktlr. 

9- Eksik veya fazlahgl bulunmayan kitaplarla ilgili olarak Kitap Sec;im ModUlunde 
herhangi bir i~lem yapllmayacakflT. 

10- "il Eksik-Fazla Kitap Giri.;;i" ekranma, ihtiya~ ve fazlahk olarak girilen ders 
kitaplanna ait veriler, MEBBis ortammdan almarak Genel MUdUrlUgumuzce 
degerlendirilecek ve fazlahk bildirilen illerdeki kitaplar, Have ihtiyac; gosteren illere 
gonderilmek Uzere planlanacaktlr. Bu ~ekilde giderilemeyen ilave ihtiyac;lar, ilgili yilklenici 
finnalardan ek allm yapIlarak kar.;;Ilanacaktlr. , 

11- ilave ihtiyac;Iar, Kitap Sec;im Moduliine il bazmda girHeceginden ek ahm yapJlan 
ders kitaplan, yiiklenici firmalar tarafmdan il milli egitim mlidiirliiklerine teslim edilecek, bu· 
kitaplann muayene ve kabulleri ve okullara dagltlml il mi11I egitim mtldUrliiklerince 
yapllacaktu. . 

12- il iyi nakil yaptIran ogrencilerin kitaplan aynldlklan okul mudtirliiklerince, il dl~l 
nakil yapttran ogrencilerin kitaplan ise naklen gittikleri okul mlidtirlliklerince kar~11anacaktlr. 
Okulun varsa Have kitap ihtiyacl belirlenirken nakil gelen ogrencilerin kitap ihtiyac;lan da 
dikkate almacaktlr. 

13- Kitap Sec;im Modlilunde yaymevi ve yfrklenicisi belli olmayan ders kitaplan ve 
egitim araylan ile basklSl yapllmayarak elektronik ortamda hizmete sunulan kitaplar ic;in 
herhangi bir i~lem yapIlmayacaktlr. 

Yaymevi ve yilklenicisi belli olan ancak henuz teslim edilmeyen kitaplar teslim ahnml~ 
gibi degerlendirilecek ve bu kitaplar ic;in de varsa ilave ihtiyac; ve fazlahk girilebilecektir. . 

14- BUffin ihtiyac; ve fazlahklar Kitap Sec;im Modiilline girilecek, yaZlh veya sozlu 
olarak talep edilen ihtiyac; ve fazlahklar kesinlikle degerlendirmeye_ almmayacak, Kitap. 
Sec;im ModiilU kapatIldlktan soma ihtiyay veya fazlahk bildirilmey~cektir. 

1 Ozellikle ortaogretime gec;i.;;e esas 8. Slmfiar 1. Donem Ortak Smavlarinm (TEOG) 
en gcs: Kaslm ayl sonunda yaplhyor oimasI ders kitaplanna zamamnda sahip olamayan 
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ogrenciler a9lSmdan magduriyet olu~turmaktadlr. 
16- Ders kitabmm bask! ve dagitIml 19m ortalama bir ayhk zama.na ihtiya9 

duyulmaktadlf. Bu siirede ogrencilerinlizin magdur olma1il~Sl 19ih ders. kitaplarlmn 
Bakanhglmlz WEB sitesinde PDF olarak hizmete sunufan igerikleri indirihrrek suretiyle 
kullamlabilecektir. 

Yukarlda belirtilen hususlar, iliniz dahilindeki resmY ve 6zel biitiin okullkurum 
miidiirliiklerine 90k acele olarak bildirilerek yetkililer i~ ve i~lenl1er konusunda zamanmda 
bilgilendirilecektir. Kitabl eksik olabilecek ogrencilerimizinihtiya91annm zamamnda 
kar~11anmasma ve kitap eksigi veya fazlahgma meydan verilrriemesine yonelik her tUrlii 
tedbir illilge milli egitim miidiirleri tarafludan ahnacak, konu titizlikle izlenecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Salih A YHAN . 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Dagltlm: 
BPlam 
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