
T.e.
KOCAELi vALiLiGi

il MiIIi Rgitim Miidiirliigii

SaYI : 83327309/115.991717507
Konu: 2015-2016 Egitim-Ogretim Ylimda

Okutulacak ilkugretim ve Ortaugretim
lJers Kitaplan

22/01/2015

............................ iL(:E MiLLi EGiTiM MODORLOC;ONE
KOCAELi

ilgi : a) 12.09.20 12 tarihli ve 28409 sayIlt Resmi Ga7.etedc yaytmlanan Milli Egitim
BakanlIgl I)ers Kilaplan ve E~itim Araylan Yonelmeligi.

b) ME13 Dcstek Hizmetleri Genel MGdGrliigGnGn 12.01.2015 larih ve 305476 sayIll
yaztsl.

2015-2016 egitim-ogretim yIlll1da da okul 1 kurumlann ders kitabl ihliyaylan
MEUBis ortammda alll1acak olup; resmi ve ozel bUtUn oklll 1 kurllmlarm 2015-2016 egitim
ugrctim yIll kilap ihtiyaylan oklll/kurllm yoneticileri tarafIndan "K ilap Set;im ModUIU"ne
girilecektir.

ilt;e Milli Egitim MUdUrlGklerince "Ocretsiz Ders Kitaplarl Komisyonu" kllrulmast
saglanacak ve komisyon Gyelerine ait bilgilcr 02.02.2015 tarihinc kadar Miidiirlii~iimiiz
Dcstek Hizmetlcri RiHiimiine gonderilecektir. ilgili komisyon Gyelerince Ucretsiz ders
kitaplanna ait her a~ama denetlenecek ve sorllmlu olacaklardlr.

ilgi (b) cmir lIyannca; Kitap Se~im Modiilii okullarm veri giri~ine 02.02.2015
tarihinde a~J1acak ve 27.02.2015 tarihinde kapatllacaktlr. Veri giri~;;ine yonelik i::; ve
i~lemlerle ilgili detayll al(lklamalara. "Kitap ihtiyacl Belirleme l.':kral1l"nda aynnttlI olarak ycr
verilecek vc M GdUrliigGmiizce aynca dllyurulacaktlr.

ilgi (b) emrin 4. Maddesinde; Ocretsiz Ders Kitabt Daglllmt" kapsamlnda satIn
alInacak kitap ihtiyacmll1 belirlenmesindc, okullar taratindan "Kitap Seyim ModUIG"ne girilen
kilap saylian csas alll1dlgmdan resmi ve ozcl bGtUn oklll/kurum mUdGrlUkleri, o~rcnci vc
iigretmen sayIlanm dikkate alarak kitap ihtiyaylanm belirleyecek vc belirledigi kitap saYlSlll1
"Kitap Sel(im ModUIU"ne girecektir.

ilgi (b) emrin 5. Maddesinde; internel baglanllsl olmayan okullann kitap ihliyal(lan,
internel baglanltSt olan ba$ka bir okuldan vcya ill(e mi lli egitim mUdGrlU~Unden girilecektir.

i Igi (b) emrin 8. Maddesinde; Okul/kllrllmlann kilap ihtiyal(lanm "Kitap Seyim
ModUIU"ne girmeden iince okululacak sel(meli dersleri iyi planlamalan vc kitap ihliyal(lannt
bll planlama dogrullusllnda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacl girildikten sonra
scymeli derslerdc degi$iklik yapmak kitap fazlaltgl ve kitap ihtiyacl olll$masma neden
olmaktadir. Boyle bir durllmla kar$Ila$mamak il(in gerekli tedbirler oklll/kurum yoneticilcri
larafllldan allllacaktlr.
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2015-2016 egilim ogretim yIlmda ilk deFa a9I1masl planlanan ilkogretim ve
ortaogretim okullannm kitap ihtiya91an, okulun baglI oldugu ilge milli egitim mudurlUgu
tarafmdan en yakm okuldan girileeek ve kitaplar teslim almdtglnda yeni a«,:tlan okula
verilmesi saglanaeaktlr.

Okul/kurumlar tarafmdan ihtiyal( duyulan bUWn kitaplann glrl~ i~lemi
tamamlandtktan sonra "Ust menli"de yer alan "yazlel resmine" tlklanarak girilmi~ olan verilen
dokumli ahnaeak ve alman Iiste okul/kurum mudlirlUklerince kontrol edilerek onaylanaeakllr.
Onayh listen in bir sureti dosyalanacak, bir sureti de il~e milli egitim miidiirliigiine
20.~uhat.2015 tarihine kadar giinderilecektir. Yukanda belirtilen tarihten sonra
okul/kurumlar larafmdan MEBBiS sistemine ilge milli egitim mlidUr\uklerinin bilgisi
haricinde hi«,:bir ~ckilde giri~ yapdmayacaktlr.

2014-2015 egitim-ogretim yIlI kitap ihtiyacmm kar~I1anmasmda aksakhk ve slkmtl
ya~anmamasl i9in kitap ihtiyacI belirleme ile ilgili i~ ve i~lemler ilge milli egitim
mudlirlUklerinde kurulan "Oeretsiz Ders Kitaplan Komisyon"u tarafmdan sistem Uzcrinden
denetleneeek vc kitap ihtiyacmt modUle girmeyen, yanh~, eksik veya fazla giren
okul/kurumlar uyanlarak resmi vc 5zel bUtUn ilkogretim ve ortaogretim okul/kurumlannm
kitap ihtiya91annm zamanmda ve dogru olarak sisteme girilmesi saglanaeaktlr.

ilgi (b) emrin 9. Maddesinde; "Kitap Se9im ModUlU"ne girilen kitap sayIlannm
eksikligi/Fazlahg1 ile veri giri~ini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum
miidurleri vc il/ill(e milli egitim mudlirleri sorumlu olacak, bu i~ ve i~lemler MaariF
Mufetti~leri taratindan da izlenip inceleneeektir.

OkuIlkurumlar tarafmdan gonderilen onayl! iicretsiz deI's kitaplan listelerinin
kitap setyim modiiliinden kontrolleri 24. 1;lubat 2015 Sah giiniine kadar tamamlanarak
il~e Milli Egitim Miidiirliiklcrince Miidiirliigiimiiz Destek Hizmetleri Biiliimiine en son
haliyle giinderilcccktir.

Geregini onemle riea ederim

Fehmi Rasim (:EI ,iK
il Milli Egitim MiidurU

Ekler
1- Genelge

Dagltlln :
TUrn ilge Milli Egitim MOd.ne
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ilkogretim vc Ortaogretim Ders Kitaplan

GENELGR
2015/1

12/01/2015

ilgi: 12/09/2012 tarihli ve 28409 sayilt Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim
Bakanhgl Ders Kitaplan ve Egitilll Arac,:lan yonetmcligi.

2015-2016 egitim-ogrctilll ydmda ilkogrctilll ve ortaogretim okul/kurumlannda
okutulacak ders kitaplan ve ders kitabl ycrine kullamlacak cgitim arac,:lan, ilgi Yonctmelik
hliklimleri gcregi ekli listede duyurulmaktadtr. Ders kitabl hulunmayan alanlarda kullamlmak
Uzcrc hazlrlanacak egitim arac,:lan, ileri tarihlcrde yaYlmlanacak Tcbligler Dergisi'nde aynca
duyurulacaktlr. Ortaogretim 9. slDlf ingilizce dersinde 2015-2016 egitim-ogretim Yllma
mahsus olmak iizere i1gili Genel Miidiirliik~e hazlrlanarllk hizmete sunulaclIk ingilizce
ogretim mllteryali kullaIIIlllclIk, ekli Iistede d"y"rulan ingilizce ders kitaplarma 9.
smlflar i~in ihtiya.,: girilmeyecektir.

2015-2016 egitim-ogrctim ydmda da okullkurumlarm ders kitabt ihtiyac,:lan MEBBiS
ol1ammda almacakttr. Bu nedenle, resml ve ozel bUWn okul/kurumlarm 2015-2016
egitim-ogretim ydl kitap ihtiya91an okul/kurum yoncticileri tarafindan "Kitap Se<yim
ModUIU"ne girilecektir.

Bu baglamda;
I. Kitap Sec,:im ModUlU, okullann veri gtrl~mc 02/02/2015 tarihindc aydaeak ve

27/02/2015 tarihinde kapattlacaktlr. Veri giri~inc yonelik i~ ve i~lcllllerle ilgili detayh
aylklalllalara, "Kitap ihtiyacl Relirleme Ekral1l"nda ayrmtlh olarak yer verileeek ve il milli
cgitim mUdUrlUklcrine aynca duyurulacaktlr.

2. 2015-2016 egitim-ogrctim ydmda da "Ocrctsi/', lJers Kitabt Daglliml"
uygulamasma devam edilecektir.

3. Ders kitaplanl1ln hasklSI, ihalesi ve daglllmt uzun bir /'lU11an dilimini
gcrektirdiginden, kitap ihtiyaemm okullardan erken almmast zorunlu hale gelmektcdir.

4. "Ocretsiz Ders Kitabl Dagltlml" kapsammda satin almacak kitap ihtiyacmlll
belirlenmesinde, okullar tarafmdan "Kitap Se9im ModLiILi"ne girilcn kitap sayilan csas
ahndtgll1dan resmi ve ozcl bLitLinokul/kurum mLidLirliikleri, ogrcnci ve ogretmen saydannl
dikkate alarak kitap ihtiyaylanm belirlcyccek ve belirledigi kitap saYlsml "Kitap Sec;im
ModLiILi"ne gireccktir.

5. internet baglantlsl olmayan okullann kitap ihtiyarylan, intcrnet baglantlsl olan
ba~ka bir okuldan veya il/il9c milli egitim mUdUrlUgLinden girilecektir.

6. 2015-2016 cgitim-iigretim yilt iyin ihtiyac; bildirilccck ders kitaplanl1ln tamammm
listcsi ve bu kitaplarla ilgili ozel aytklamalara, Destek Hizmetleri Genel MUdLirlLigLinlin
http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de ycr verilecektir.

7. Kitap ihtiyacl belirlemc ile ilgili i~ ve i~lcmler, il/ilc;e milll cgitim mLidUrlUklerincc
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sistem Uzerinue uenetlenecek vc kitap ihtiyacml mouUle girmeyen, yanh~, eksik veya fazla
gircn okullkurumlar uyanlarak resmi vc ozel bUti.in i1kogretim ve ortaogrctim
okul/kurumlannlll kitap ihtiya91armm zamalllnda ve dogru olarak sisteme giri Imesi
saglanacakllr.

8. Okul/kurumlann kitap ihtiya91anm "Kitap Sec,;im ModUIU"ne girmcdcn once
okutulacak se9mcli dersleri iyi planlamalan ve kitap ihtiya91anm bu planlama uogrultusunda
belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacl girildikten sonra sec,;meli dcrslcrde degi~iklik
yapmak kitap fazlahgl ve kitap ihtiyacl olu~masll1a neden olmaktaehr. L3liyle hiI' durumla
kar~ila~mamak i9in gerekli tedbirler okul/kurum yi.ineticileri tarafll1dan alll1acaktlr.

9. "Kitap Sec,;im ModUlU"ne girilen kitap sayllanllln eksikligi/fazlaltgl ile vcri giri~ini
yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okullkurum mUdUrleri ve il/ilc,;e milli egitim
mUuUrleri sorumlu olacak, bu i~ ve i~lemler Maarif MUfetti~leri tarafll1dan da izlenip
incelenecektir.

10. 2015-2016 egitim-ogretim yill kitap ihtiyacl ile ilgili i~ ve i~lemler, yukandaki
a<,:lklamalar ger9cvcsinde MEBBls ortammda bulunan "Kitap SC9im ModUIU"nde
gergekle~tirilecek, okul/kurum mUdUrlUgU veya il/ilge milli egitim mUdUrlUgU tarafll1dan
Bakanhga yazlh ya da sozlU olarak kitap ihtiyacl bildirilmcyecektir.

11. Kitap ihtiyacll1l11 "Kitap Sec,;im MouUIU"ne girilmesi sUrccindc kar~t1a~t1an
sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel MUdiirlUgUnUn (0312) 413 19 12 - 413 15 51
ve 413 19 33 numarah lelefonlarllldan bi Igi allllabi lecektir.

2015-2016 egitim-ogretim Ylhnda resmi ve lizel bUWn ilkogretim vc ortaogretim
okul/kurumlarmm kitap ihliyac,;lannlll, ongorUlcn sUre igerisinde tarn ve uogru olarak sisteme
girilmesi iyin gerekli her ti.irlU tedbir iI ve ilc,;emilli egitim miidiirlcri tarafllldan zamamnda
almacaktlr.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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