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Konu : 2020-2021 Egitim-Ogretim Ylh 
Ders KitabI ihtiyacmm Belirlenmesi ACELE VE GUNLUPua 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi 	 12.09.2012 tarihli ve 28409 saYlh Resmi Gazete'de yaYImlanan Milli Egitim! Bakanhgl 
Ders Kitaplan ve Egitim Araylan Yonetmeligi. \ 

2020-2021 egitim-ogretim yllmda okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim 
okullkurumlarmda okutulacak ders kitaplan ve ders kitabl yerine kullarnlac.k egitim 
araci/ogretim materyallerinin, ilgi yonetmeli.~ hUkumleri geregi Arahk 2019 - 27471EK saYlh 
Tebligler Dergisi'nde duyurusu yapllmI~tIr. Ogretim programmda degi~iklik yapllan fersler ile 
ders kitabl bulunmayan alanlarda okutulmak iizere hazlrlanarak hizmete sunulacak :olan ders 
kitabi ve egititn aract/ogretim materyalleri ileri tarihlerde yaYlmlanacak Tebligler Dbrgisi'nde 
aynca duyuruiacaktir. I 

I 

Resmi ve ozel biitiin okullkurumlarm 2020-2021 egitim-ogretim Ylh kitap i.\1tiyaylarI, 
okullkurum yoneticileri tarafmdan MEBBis Kitap Seyim Modillii'ne girilecektir. i 

+-=-O~-

Kitap Seyim Modillii okullarm kullarnmma[ZSf\raIiICZUTg-tarrIiii!1Q;<i\ axg~{;~lt-LQ9 O~ 
2020 tarihinde kapatIlacaktIr. ~_ i 

(~~tf(}G~~ama~~l~in ~(}-ocaK~~aa il-v~~tge mi:Q!l 
egitim miidiirlUklerinin kullarnmma aylk tutulacaKtrr. Bu nedenle, resmTVeoze1 biitUn 
okullkurumlarm kitap ihtiyar;:lanrn zamanmda ve eksiksiz olarak Kitap Seyim Modillii'ne 
girmeleri gerekmektedir. \ 

Kitap ihtiyaclnm belirlenmesinde Kitap Seyim Modillii'ne girilen kitap sayJjlan esas 
almacaktIr. Resmi ve ozel biitiln okullkurum mUdiirlukleri ogrenci ve ogretmen sayIlann~ dikkate 
alarak kitap ihtiyaylanrn belirleyecek ve belirledigi kitap saYISlrn Kitap Seyim M~dillii'ne 
girecektir. Okullkurum miidiirlUgu veya iVilye milli egitim miidiirlUgu tarafmdan Bakanbga yazIlI 
ya da sozlii olarak kitap ihtiyacl bildirilmeyecektir. \ 

(~:.2{@21 egi.t~",o~~:n Y~lm.LQ~~~lacak_Qlilll!t~emklel zol'tHllly 
c~i~~e9imilffilte,·~~J9-2(f~~i«:i1Y1J!iFn1~~l!1~a. ~)'~!l\lilf-i)j~€~i!!~3 
drkk"l!tte<ifimjf~-Dini-egitim__iigtiTlij;lUerincegereltli temlJii..,in-a;IIIIl.f3>S!lr~~dl]':-y 
~-~-·Hiloaglariiaa; 2U2n~2-ozregitim-ogretim Yill kitap~ihtiYaCirnn kar~llanmasmda-ftksakhk 

ve slkmtI y~anmamasl iyin Kitap Seyim Modiilu'ne veri giri~i yaplhrken a~agldaki husUflara da 
dikkat edilmesi gerekmektedir. i 

I 
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saglanacaktlr. 
2- Ogretmen KIlavuz Kitaplarma ili~kin ihtiya9 girilirken ilgili dersin Qgretmen saYlsl 

kadar girilecektir. 
3- Kitap Se9im Modillurnde kitaplarm hangi okul tfuiine ait oldugu belirtilmektedir. 

Aynca, her kitapla ilgili ''http://ttkb.meb.gov.tr'' adresinde yer alan "Haftabk Ders 
<;izeIgeleri" dikkate almacak ve ekli listedeki a9lklamalar mutlaka okunacak ve kitabm hangi 
okul tUriine ait oldugu gorillerek ihtiyay girilecektir. 

4- tlkokul 2, 3 ve 4. simf Aimanca, Arap9a ve Franslzca kitaplarma yabanci dili Almanca, 
Arapya veya Franslzca olan ogrenciler i9in ihtiyay girilecektir. 

5- Kitap ihtiya9lan girilirken okutulacak se9meli derslerin de belirlenmesi ve ihtiyaylarm 
ongorillen sUre igerisinde Kitap Se9im Modilltirne girilmesi gerekmektedir. Kitap ihtiyaci 
girildikten sonra se9meli derslerde degi~iklik yapmak kitap fazlahgl veya kitap ihtiyaci 
ol~masma (kamu zararma veya egitim - ogretimin aksamasma) neden olmaktadlr. Boyle bir 
durumla kar~lla~mamak iyin gerekli tedbirler okullkurum yoneticilerince almacaktir. 

6- Okul mtidtirlUklerince, internet bagiantisl oimayan okullarm kitap ihtiyayIanmn veri 
giri~i, internet baglantlSl olan ba~ka bir okuldan veya il/ilge milli egitim mtidtiritigtinden Kitap 
Seyim Modtilti'ne okulun kurum kodu He a~agldaki aylklamalar dogrultusunda yapllacaktlr. 
Internet baglantIsl olmasma ragmen ihtiyaclID ginneyen veya eksikgiren okullarm ihtiyaylan 
ba~ka bir okul tizerinden girilmeyecektir. 

6.1- Kitap Seyim Modillti a9lhnca "Sol menti"de yer alan "Kitap thtiyay Belirleme" 
segenegine basIlarak "Kitap thtiyay Belirleme Ekram" gelecektir. 

6.2- "Kitap thtiya9 Belirleme Ekranl"nda 2020-2021 egitim-ogretim yllmda okutulacak 
ders kitaplarmm isimleri "SINIFLAR", "DtGER", "OGRETMEN" ve farkli "OKUL nJRLER!" 
olarak listelenmi~tir. 

6.3- "Kitap ihtiya9 Belirleme EkranI"nda kaYlt eklemek iyin "Yeni" dtigmesi seyilecektir. 
Gelen ekranda kitabm ilkokullar iyin 1, 2, 3 ve 4. slIDfiar "OGRETMEN" ve "DiGER"; 
ortaokullar iyin 5, 6, 7 ve 8. slmfiar "OGRETMEN" ve "DiGER" seyenegi; ortaogretim 
okullkurumlan i9in 9, 10, 11 ve 12. simfiar, "DiGER", "OGRETMEN" ve farkh "OKUL 
TORLER!" ne gore kitabm adma uygun seyilecektir. 

6.4- Kitaba ili~kin ihtiyay duyulan kitap saYISI zorunlu derslerde ekranda gorillecek olup, 
bu saylya 0 dersi okutan ogretmen saYlsi ilave edilerek belirlenen saYI ilgili kutucuga girilecek ve 
"Ust menti"de yer alan "Kaydet" dtigmesine basllacaktlr. Bu i~lem her kitap iyin tekrar 
edilecektir. 

6.5- Birden fazla smlfia okutulabilecek ders kitapIari "DiGER" boltimtinden seyilecektir. 
6.6- Kitap saydan girildikye okul iyin belirlenen kitaplar ve miktarlarl aym sayfanm 

altmda liste halinde yer alacaktlr. 
6.7- Girilmi~ olan herhangi bir kaYlt ile ilgili dtizeltme yapmak veya kaYlt silmek iyin 

sayfanm altmda olu~an listedeki kitap kodunun ba~mda yer alan "A9Ik klasor" ~eklindeki resim 

II 
I 

seyilecek, tekrar bu kitaba ait ekrana dontilerek istenilen i~lem yapIlabilecektir. 
6.8- Girilen her kitap iyin her defasmda "Kaydet" dtigmesine basdacaktlr. Boylece 

kitaplarm tamammm kaydedildiginden emin olunacaktlf. 
6.9- Okullkurumun ihtiyay duydugu kitap ye~idi ve saylSl girildikten sonra sayfanm 

altmda olu~an liste incelenecek, ihtiya9 duyulan kitaplann tamammm girilip girilmedigi kontrol 
edilecektir. 

: I 
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6.10- ihtiyay duyulan bilti.in kitaplann giri~ i~lemi tamamlamp kaydedildikten sonra "Ust 
menil"de yer alan "Rapor AI" diigmesine basIlarak girilmi~ olan verilerin dokiimil almacak ve 
alman liste okuVkurum miidfulilklennce kontrol edilerek onaylanacaktIr. Onayh listenin bir sureti 
dosyalanacak, bir sureti de illi1ye milll egitim mildilrliigune gonderilecektir. Listelerde yer alan 
kitap sayIlan denetim ve rehberlik slrasmda ogrenci ve ogretmen sayIlarl He 
kar~"a~br"arak tutarbgl kontrol edilecektir. 

6.11- Kitap ihtiyacmm giri~ i~lemi tamamlamp verilerin dokiimil almdlktan sonra ekramn 
sag iist ko~esinde yer alan "<;lkI~ diigmesi"ne basIlarak Modiil'den YlkIlacaktIr. 

7- Ozel egitime ihtiyaCl olan ogrencilere yonelik olarak hazlr1anan egitim araylarl ile 
gorme engelli ogrenciler iyin hazlrlanan Braille basklh kitap ihtiyaylarl da okuVkurumlar 
tarafmdan Kitap Seyim Modiilii'ne girilecektir. Ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilerin egitim 
gordiigii ozel egitim okullan ile ozel egitim smlfiarma ait kitap ihtiyaylan belirlenirken takip 
ettikleri egitim programma uygun ders kitaplarl seyilmelidir. 

7.1- Resmi ve ozel biltiln okullkurumlar "Kitap ihtiyay Belirleme" ekramna kitap 
ihtiyacml girdikten sonIa ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilere. yonelik olarak hazlrlanan egitim 
araylarl iyin, "Ozel Egitim Kitaplan ihtiyay Belirleme" ekranma girecek ve sayfada yer alan ozel 
egitim kitaplan giri~i iyin 6'nCl maddede belirtilen i~lem basamaklan izlenecektir. 

7.2- "Ozel Egitim Kitaplan ihtiyay Belirleme" ekranma girilecek kitap saYlsmda sadece 
okuVkurumda ozel egitim ihtiyacl olan ogrenci saYlsl ve dersi okutan ogretInen saYlsl esas 
ahnacaktrr. 

7.3- Ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilerin kitap ihtiyaclmn "Ozel Egitim Kitaplarl 
ihtiyay Belirleme" ekramna giri~ini milteakip, gonne engelli ogrenci ve ogretmenlerinden Braille 
baskIlI kitap ihtiyacl olan resml ve ozel okullkurumlar, bu ihtiyaylarml "Braille (Kabartma) 
Basklh Kitap ihtiyay Belirleme" ekranma girecekierdir. 

7.4- "Braille (Kabartma) BaskIlI Kitap ihtiyay Belirleme" ekranma girilecek kitap 
saYlsmda sadece okullkurumda Braille (kabartma) basklh kitap ihtiyacl bulunan gonne engelli 
ogrenci ve ogretInen saYlsl esas ahnacakttr. 

8- Kitap ihtiyaylarmm Kitap Seyim Modiilil'ne giri~inin kontrol edilmesi iyin 
Modiil, 10, - 15 Ocak 2020 tarihleri arasmda ilye milll egitim mildilr1ilklerinin kullammma aylk 
tutulacaktIr. Bu siireyte ilye milli egitim mildiirlilklerince a~agldaki i~ ve i~lemler yapllacaktlr. 

8.1- 2020-2021 egitim-ogretim yllmda ilk defa ayIlmaSI planlanan okul oncesi, ilkokul, 
ortaokul ve ortaogretim okuVkurumlarlmn kitap ihtiyaylan, okulun bagh oldugu illi1ye milll 
egitim miidiirliigu tarafmdan en yakm okuldan girilecek ve kitaplar teslim almdlgmda yeni ayllan 
okullkuruma verilmesi saglanacak:trr. 

8.2- Kitap seyimi yapan veya yapmayan okulfkurumlar ile ihtiyay girilen kitap sayIlarl, il 
milli egitim mudurliikleri tarafmdan 16 - 20 Ocak 2020 tarihleri arasmda kontrol edilecek, gerekli 
dtizeltIneler yapIldlktan sonra onaylanacaktlr. 

8.3- Kontrol i~lemi iyin Kitap Seyim Modiilu'niln aylh~ ekram He "Kurum Bilgileri" 
sayfasmdaki "Raporlar" seyenegine basllarak kitap seyimi yapmayan veya eksik yap an 
okuVkurumlarm listeleri ahnacaktlr. Kitap ihtiyaclm Modiile ginneyen okuVkurumlar uyarIlacak, 
okuVkurumun girdigi bilgilerde gorulen eksiklik, fazlahk veya yanh~hklar ilgili okulla 
gori1~iilerek il ve Bye milli egitim mudiirlUkleri tarafmdan okulun ekranmda dtizeltilecektir. 

8.4- it ve ilye milli egitim Mudiirlilklerince, okullkurumlann seytigi kitaplann gorulmesi 
iyin Kitap Seyim Modiilu'ntin aylh~ ekranl ile "Kurum Bilgileri" sayfasmdaki "Ara" butonuna 
basllarak listeden kurum seyimi yapllacak ve bu kurumun ginni~ oldugu kitap bilgileri ekranda 
kontrol edilecektir. Bu i~lemler her kurum iyin ayn ayn tekrarlanacaktIr. 
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8.5- Kontrol i~lemi sonucunda kitap giri~leri problemsiz olan kurumlar iyin "Kitap 
Muayene i~lemleri" meniisii altmda ayllacak olan "ilye Kitap Kontrol Onaylama" ekramnda kitap 
se~imi yapan kurumlarm listesi goriilecektir. Bu listede yer alan "Kitap Seyimi Tamam" ibaresi 
kitap giri~ini tarn yapan her kurum i9in se9i1ecek ve "Kaydet" butonuna basl1arak son kontrol 
sisteme kaydedilecektir. 

8.6- illilye milli egitim miidiirliiklerince onaylanmayan veriler dikkate almmayacaktlf. 
Okullarm girdigi verilerin ongoriilen siirede incelenip onaylanmamasl durunIunda kitap eksigine 
neden olunacagmdan konuya gerekli hassasiyet gosterilecektir. 

8.7- Kitap Seyim Modiilii, illilyenin kullanlmma kapatIldlktan soma Modiile kitap 
eklenmesi ve il/ilye onaYl miimkiin olmayacagmdan ihtiya9 girmeyen okul kalmamasl 
saglanacaktlf . 

8.8- Kitap ihtiyaci belirleme He ilgili i~ ve i~lemler illilye milll egitim miidiirliiklerince 
Modiil iizerinde incelenerek onaylanacaktlf. Bu siireyte kitap ihtiyac1lll Modill'e girmeyen 
okullkurumlar uyanlacak, okullkurunIun girdigi bilgilerde goriilen eksiklik, fazlallk veya 
yanll~bklar ilgili okulla gorii~illerek il/ilye milli egitim miidiirliikleri tarafmdan okulun ekramnda 
diizeltilecektir. 

9- Kitap Seyim Modillii'ne girilen kitap saYlsmm eksikligi ve fazlahgl ile veri giri~i 
yapmayan veya eksik yapan okullkurumlardan okullkurum mUdiirleri ve illilye milli egitim 
miidiirleri sorumlu olacak, konuya i1i~kin i~ ve i~lemler Maarif Miifetti~leri tarafmdan da 
izlenecektir. 

10- 2020-2021 egitim-ogretim Ylh kitap ihtiyacl, yukanda belirtilen a91klamalar 
geryevesinde Kitap Seyim Modillii'ne girilecek, okullkurum veya illilye milli egitim 
miidiirlUklerince Bakanllga yazlli veya ~ifai olarak kitap ihtiyacl bildirilmeyecektir. 

11- Kitap Seyim Modiilii'ne bilgi giri~i siirecinde kar~lla~Ilan genel sorunlar iyin Destek 
Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin 0312 413 1551-1912 numarah telefonlarmdan bilgi 
almabilecektir. Kitaplarm iyerikleri veya okutulacagl snnflarla ilgili tereddiide dii~ii1mesi halinde 
gerekli bilgi okulun bagh bulundugu Genel Miidiirliikten almacaktlf. 

12- 2020-2021 egitim-ogretim Ylhnda okutulmak mere ihtiyay girilecek ders kitabl, 
egitim aracIlogretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili ozel aylklamalara Destek 
Hizmetleri Genel Mlldiirillguniin http://dhgm.meb.gov.tr adresinde "DuyuruIar" bOliimiinde 
aynca yer verilecektir. 

Yukanda ayIklandlgl iizere "Kitap ihtiyaci Belirleme Ekram"na da konulan ekli listenin 
resmi ve ozel biitiin okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim okullkurumlarma ivedilikle 
duyurusunun yapIlmasl, 2020-2021 egitim-ogretim Yllmda ogrenim gorecek ogrencilerin ihtiya~ 
duydugu kitap saYlsmm kamu zararma veya egitim - ogretimin aksamasma sebebiyet 
vermemesi, Kitap Seyim Modillii'ne yapllan veri giri~lerinin dogru ve saghkh bir ~ekilde tespit 
edilmesi, okullkurum miidiirleri ile illilge milli egitim miidiirleri tarafmdan her tiirlii tedbirin 
ahnmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle arzlrica ederim. 
ismail <;OLAK 

Bakan a. 
Genel Miidiir 

Ek: Ders Kitaplarl Listesi (l adet, excel dosyasl) 

Daglt1m: 

Geregi: Bilgi: 

B Planl APlam 
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