
T.e. 
Mu~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


Sayt : 470936521115.0111266329 17.01.2018 
Konu: 2018-2019Egitim Ogretifn YI1mda 

Okutulacak Ders Kitaplan 

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

(ilc;e Milli Egitim Mudurliigu) 
..................................... MUDURLUGUNE 

Milli Egitim Bakanhgl Destek HizmetleriGenel Mudurliiguniin "2018-2019 
Egitim-Ogretim Yd. Ders Kitabl ihtiyaclllin Kitap Se~iIn Modiiliine Girilmesi He iIgili 
15/0112018 tarih ve 1063579 sayIllyazdan" ekte sunuhnu~ oiup, ekli yazl dogrultusunda 
kitap giri~lerinin 0110212018 tarihinde a«llacak olan kitap sec;im modiiliine okul Ikurum 
yoneticileri tarafmdan ders kitaplann giri~lerini yapmalan gerekmektedir. 28102/2018 
tarihinde ders kitap giri~lerine kapatIlacaktIr. 

Bilgi edinilmesi ve tiim resmi ve ozel biitiin ilkogretim ve ortagoretim 
okullkurumlanmn kitap ihtiyac;lanm belirtilen tarihler arasmda kitap sec;irn thodiiliine 

. girme1eri hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mudurii 

EK: Bakanhk yazlsl (2 sayfa) 


DAGITIM: 


ilc;e Kaymakamhklanna 

(ilc;e Milli Egitim Mudurlugu) 

Tum Merkez Resfui ve Ozel ilk ve Ortaogretim 

Okullanna . 


Bu cvrak gUvenli elektrom' imza ile imzalanml~lIr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adrcsindcn e15f-8dff-30c7 -b224-7999 kodu ile tcyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii 


Sayl : 76198665-115.01-E.I063579 15.01.2018 

Konu : 2018-2019 Egitim-Ogretim Yllmda 


Okutulacak Ders Kitaplan 


GENELGE 
2018/2 

ilgi 12.09.2012 tarihli ve 28409 saYllI Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milll Egitim Bakanhgl 
Ders Kitaplan ve Egitim Ara<;lan Yonetmeligi. 

2018-2019 egitim-ogretim yilmda ilkogretim ve ortaogretim okullkurumlannda 
okutulacak defs kitaplan ve ders kitabl yerine kullamlacak egitim aracl/ogretim materyalleri, 
ilgi Yonetmelik hiikiimleri geregi ekli listededuyurulmaktadlr. Ogretim programmda 
degi~iklik yapllan dersler He ders kitabl bulunmayan alanlarda okutulmak iizere hazlrlanarak 
hizmete sunulacak olan ders kitabl ve egitim aracllogretim materyalleri ileri tarihlerde 
yaYlmlanacak Tebligler Dergisi'rtde aynca duyurulacaktlr. 

Resmi ve ozel biitiin okul/kurumlann 2018-2019 egitim-ogretim YIlt kitap ihtiyaylan, 
okuVkurum yoneticileri tarafmdan MEBBis Kitap Seyim ModUlii'ne girilecektir. 

Bu baglamda; 

1. Kitap Seyim ModtilU, okullann veri giri~ine 01.02.2018 tarihinde ayllacak ve 
28.02.2018 tarihinde kapat1lacaktlr.Veri giri~ine yonelik i~ ve i~lernlerle ilgili detayh 
aylklamalara, kitap ihtiyacl belirleme ekranmda aynntlh olarak yer verilecek ve 
okullkurumlara duyurulmak iizere il milli egitirn miidiirlUklerine yaz1l1 olarak bildirilecektir. 

2. 2018-2019 egitim-ogretim Ylhnda satm ahrtacak kitap ihtiyacmm be1irlenmesinde 
de, okullar tarafmdan Kitap Seyim Modtilii'ne girilen kitap saYllan esas almacaktlr. 

Bu nedenle, resmi ve ozel biitUn okul/kurum miidlirliikleri, ogrenci ve ogretmen 
saYllarml dikkate alarak kitap ihtiyas:lanm belirleyecek ve belirledigi kitap saYIsml Kitap 
Se<;im Modiilii'ne girecektir. 

3. internet baglantlsl olmayan okullann kitap ihtiyaylan, internet baglantIsl olan 
ba$ka bir okuldan veya il/ilye milli egitim miidiirliigiinden okulun kurum kodu He girilecektir. 
Ancak, internet baglantlsl olmasma ragmen ihtiyacim girmeyen veya eksik giren okullann 
ihtiyaylan ba~ka bir okul iizerinden girilmeyecektir. 

4. 2018·2019 egitim-ogretim ylhnda okutulmak iizere ihtiyay girilecek ders kitabl, 
egitim aracl/ogretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili ozel aylklamalara, Destek 

. Hizmetleri Genel Miiditrliiguniin 	http://dhgm.meb,gov.tr adresinde "Duyurular" b6liimiinde 
aynca yer verilecektir. 

5. Kitap ihtiyacl belirleme ile ilgili i~ ve Wemler, iVilye mim egitim miidiirliiklerince 
Modul iizerinde incelenerek onaylanacaktlr. Bu siire<;te, kitap ihtiyaclm Modul'e ginneyen 
okullkurumlar uyanlacak, okul/kurumun girdigi bilgilerde gorUlen eksiklik, fazlahk veya 
yanll~hklar ilgili okulla g6rii~Ulerek il/ilye milli egitim mudurlUkleri tarafmdan okulun 
ekramnda diizeltilecektir. 

Atatiirk Blv. No: 98 C Blok Kat 4 06650 Klzllay/ANKARA Aynntlh bUgi iyiri:O.Famk TURHAL 

Elektronik Ag : wvvw.meb.gov.tr Tcl:(0312)4131551 

E-p()sta : dhgderskitapyayin@111.cb.gov.tr Faks: (0312)417 1461 


Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalaruTIl~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.traru-;,sinden da5e-OS74-3cac-a9bc-1gef kodu He teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.traru-;,sinden
http:http://dhgm.meb,gov.tr


Bu ama<;la, Kitap Se<;im Modiilii 1-8 Mart 2018 tarihleri arasmda il/il<;e milli egitim 
mudurluklerinin kullammma a<;Ik tutulacaktIr. Wil<;e mill! egitim mudfuluklerince 
onaylanmayan veriler dikkate ahnmayacaktlf. Okullarm girdigi verilerin ongoriilen surede 
incelenip onaylanmamasI durumunda kitap eksigine neden olunacagmdan konuya gerekli 
hassasiyetin gosterilmesi gerekmektir. 

6. Kitap ihtiya<;lan Kitap Se9im Modiilii'ne girilmeden once, se<;meli derslerin dogru 
belirlenmesi ve biitiin ihtiya<;lann bu belirleme dogrultusunda girilmesi saglanacaktlr. Kitap 
ihtiyacJ girilip, Kitap Se<;im Modiilii kapatIldlktan sonra, se<;meli derslerde degi~iklik yapmak 
kitap fazlahgI ve kitap ihtiyacI olu~masma neden olmaktadlr. Boyle bir durumla 
kar~lla~mamak i9in gerekli tedbirler okul/kurum yoneticileri tarafmdan ahnacaktIr. 

7. Kitap Se<;im Modiilii'ne girilen kitap sayIlarmm eksikligilfazlahgI ile veri giri~ini 
yapmayan veya eksik yapan okuIlkurumlardan, okullkurum miidiirleri ve iVil<;e milli egitim 
miidiirleri sorumlu olacak, bu i~ ve i~lemler Maarif Miifetti~leri tarafmdan izlenecektir. 

8. 2018-2019 egitim-ogretim yIll kitap ihtiyaci ile ilgili i~ ve i~lemler, yukandaki 
a<;lkiamalar <;er<;evesinde Kitap Se<;im Modiilii'nde ger<;ekle~tirilecek, okullkurum miidurliigii 
veya illi1<;e milli egitim miidiirliigii tarafmdan Bakanhga yazI1I ya da sozlii olarak kitap 
ihtiyaci bildirihneyecektir. 

9. Kitap ihtiyacmm Kitap Se<;im Modiilii'ne girilmesi surecinde kar~Ila~Ilan 

sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Miidurlugunun (0312)4131551-1933 
numarah telefonlanndan bilgi almabilecektir. 

2018-2019 egitim-ogretim Ylhnda resmi ve ozel biitiin ilkogretim ve ortaogretim 
okullkurumlarmm kitap ihtiya<;lanmn, ongorulen sure iyerisinde tam ve dogru olarak sisteme 
girilmesi i9in gerekli her tiirlu tedbir il ve il<;e mill! egitim mudurleri tarafmdan zamamnda 
almacaktIr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

YusufTEKiN 

Bakan a. 

Muste~ar 

Ek : Ders Kitaplan Listesi (43 sayfa) 

DagItIm: 


Geregi: Bilgi: 


BPlam APlam 


AtatLirk Blv .. No: 98 C Blok Kat 4 06650 K1Zllay/ANKARA Aynntlh bilgi j~in : O. Fanlk TURHAL 
ElektronikAg: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 15 51 
E-posta : dhLderskitapyayin@meb.gov.tr Faks : (0 312)417 1461 

Bu eVl'lIk giivenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. https://evraksorgu.meb.gov.tradresinden da5e-0874-3cac-a9bc-1gef kodu ile teyit edilebilir. 

https://evraksorgu.meb.gov.tradresinden

