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SOMA KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitlm Müdürlüğü

Sayı:7l382969-1l5.99-E.64980'7 19,01,2016

Konu : 20l6-20l7 Eğitim Öğretim Yllında okutulacak
İIköğretim ve ortaöğİetim Ders KitaPları

MÜDÜRLÜĞÜNE

ilgl |Milli Eğitim Bakanlığü Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ] 2/0l/20l6 tarih v9
1 6198665/ ||5/30541 4 saylh 20 l6/2 nolu cenelgcsi.

Milli Eğitim Bakanllğl Destek Hizmerleri Genel Müdüdüğiinün ilgi genelgesi
yazımız ekinde gönderilmiş olup, ilgi genelge doğrulnısunda kitap sayrlarının 0I/0212016-

29102120]6 tarihleri arasında MEBBis ortamtnda Kitap seçim Modülüne girilme§i Ve

kontrolünün tiıizlikle yapılarak onaylanan kitap ihtiyaç listesinin çüknsl alınarak bir ömeğinin
Müduİlüğtimtiae gdnderilmesi hususunda ;

Gereğıni rica ederim.

EKİ:
Bakanllk Yazlsl (l Adet )

DAĞlTIMI
Tüm okul /Kurum Müdüİlükleri
Özel Birlik Kurumlan ,ÖzelTemel Açl Lisesi
özel Hedef ortaokulu

Hükiimeı Konağı Kaı| Tel: 0 (236) 6t3201,1Dalıill:2l e-posta : soma45(@ııeb.gov.tr
,15500-SoMA-MANiSA Fax:O (2]6) 6136094 msn : kazlmakyol4s@hotmail.com
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Sayı : 6]418984/l l5.99-E.5489l6 18.01.2016

Konu: 20l6-20l7 Eğitim Öğretim Yılında okululacak
ilköğretim ve ortaöğretim Ders Kitapları

KAYMAKAMLIĞINA
( ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

Bakanlığlmlz Destek Hizmetleİi Genel Müdür|üğü' nün l2l0l/20l6 tarih ve
16198665lll5-E.382114 sayı|ı 20|6-2011 Eğitim ÖğTetim Yıllnda okutulacak İlkögretim ve
ortaöğİetim Ders Kitapları ile ilgili 20l612 nolu g9nelge ekte gönderilmişti.,

Ekte gönderilen genelgcnin incelenerek açık]amala. doğrulfusunda 0110212016
-2910212016 tarihleri araslnda kitap veri girişlerinın yapllması için 20|612 no]]u genelgenin
tlçenizdeki ttim resmi ve özel okuI / kurum müdürlüklerine duyurulma§ü hususunda;

Ger€ğini önemle.ica cderim.

Recep DERNEKBAŞ
Vali a,

Milli Eğitim Müdürü

EK:
l adet Bakanlık yazısı
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T,C.
MiLLı EĞiTiM BAKANLtĞü

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayl | '16|98665- 1 l5-E ,3E2'7'7 4
Konu : 2016-20t7 Eğitim-Öğ.etim Yılında okü]tulacak

ilköğİetim ve ortaöğİetim Ders Kitaplan

12.01.20l6

GENELGE
10l6/2

ilgi I12.09.20|2 tanhli ve 28409 sayılı Resmi Gazete'de yaylmlanan Milli Eğitim Bakanlüğl
Ders Kitapları ve Eğitim Araçlan Yönetmeliği.

20l6-20l7 9ğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul,4(urumlarında
okutulacak ders kitaplart ve dcrs kitabl yerine kullanllacak eğilim aracülöğetim materyalleri,
ilgi Yönetmelik hükiimleri gereği ekli listcdc duyurulmaktadtr. Öğetim programında
değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazülanaıak
hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğihm aracı/öğ.etim materyalleri ileIi tarihlerde
yayımlanacak Tebliğleı Deıgileıi'nde ayrıca duyurulacaktır.

okuykurumlarün ders kitabl ihtiyaçlarl, 20l6_2017 eğitim-öğretim yülında da MEBBis
oİtamında alınacakılr. Bu nedenle, resmi ve özel bütiin okul/kurumlann 2016-2017
eğitim-öğretr'm yllt kitap ihıiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafindan Kitap Seçim
Modülü'ne girilecektir.

Bu bağlamda;
l, Kitap Seçi!İ Modü]ü, okulların veri girişinc 01.02.20l6 tarihinde açılacak Ve

29.02.2016 taİihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detayh
açlklamala.a, kitap ihtiyacl belirleme ekanında aynntülü olarak yer verilecek Ve il milli
eğitim müdiirlüklerine ayrıca duyurulacaktır.

2, Derc kitaplarının baskısı, ihalesi ve dağıhmı uzun bir zaman dilimini
gerektirdiğinden, kitap ihtiyacünün okü]llardan erken alünmasü zorunIu hale gelmektedir,

3,20l6-20l'7 eğitim-öğrehm ythnda da ücretsiz ders kitabl dağıtlmına devam edilecek
olup, satın alınacak kitap ihtiyacının belirlcnmesinde, okullaf tarafından Kitap Seçim
Modülü'ne giri]en kitap sayülarü esas alınacakhr. Bu nedenle, resmi ve özel büttin okul/kurum
müdürlükleri, öğrenci ve öğrelmen §ayıIannı dikkatc alarak kitap ihtiyaçlannı belirleyecek ve
beLirlediği kitap sayısını Kitap seçim Modülü'ne girecektir.

4, intemet bağlantısı olmayan okullarün kitap lhtiyaçlan, intemet bağlanhst olan başka
bir okü]ldan veya iI/ilçe milli eğitim ınüdüİlüğünden girilecektir.

5. 20|6-20|'7 eğitim-öğetim yıllnda okutulmak üzere ihtlyaç gtilecek ders kitabı,
eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açlklamalara, Destek
H izmederi Genel Müdijİlİjlijnljİ hıtp.//dhgm.meö.8oy ,]. ad.esınde de aynca yer verilecektir.

6. Kitap ihtiyacü belirlcmc ilc i]giti iŞ Vc işlemler, illilçe nlilli eğitim müdürlüklerince
sisten üzerinde denetlenecek, kjtap ihtiyaclır| ünodülc glrmcycır, yanlüş, ekslk veya fazla
giren okuykurumlar uyarılacak, rcsmi vc öze] bütiin ilköğretim ve ortaöğretim
okul/kurumlannün kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak sisteme girilmesı
sağlanarak sistem üzcrınde onaylanacaktlr.

7, KitaP ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü'nc
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belirlenmesi ve bütün ihtiyaçlann bu belirleme doğrultusunda girilmesi sağIanacaktlr, Kitap
ihtiyacl girilip, Kitap Seçim Modülü kapaııldıktan sonra, seçmeliderslerde değişiklik yapmak
kitap fazlahğı ve kltap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla
karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri taİafl ndan almacaktır.

8, Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayılannın eksikliği/fazlalığı ile veri girişini
yapmayan veya eksik yapan okul,akıJİumlardan, okuVkurum müdüİleri ve iVilçe milli eğitim
müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfcttişleri tarafindan izlenecektir.

9. 2016-20l.1 eğilim-öğrerim yılı kiıap ihtiyacı iIc ilgiti iş ve işlemlcr, yukandaki
açıklaınalar çe.çevesinde MEBBiS ortaırıında bulunan Kitap Seçim Modülü'nde
gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafindan
Bakanllğa yazlllya da sözlü olaİak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektiİ.

l0, Kitap ihtiyaclnln Kitap Seçim Modülü'ne girilmesi sürecinde karşılaştlan
sorunlarla ilgıli olarak Destek Hizmetle.iGenel Müdürlüğünün (03l2) 413 19 l2,413 15 5l
ve4l3 l9 33 numaralı te|efonIarından bilgi al,nabilocektir.

20|6-2017 eğitim-öğretim yılünda rcsnli ve özel bütün ilköğretim ve onaöğretim
okırl/kıırumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içefisinde tam ve doğru olarak §istem9
girilmesi için gerekli her türlü tedbir il vc ilçe milli eğitim müdürleli taİafından zamanmda
alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

YusufTEKiN
Bakan a.

l\4üsteşar

Ek: Der§ Kitapları Listesi (82 sayfa)

Dağıtım:
GereğiI
B P]anl

Btlgi:
A Planı

Aııtülk l]Lv. 066.18 Krzıluy,|\NKAllA
Llckro ]k 

^g: 
N\!v,lıetr.!.v !

1: ıo{ı nh! ı c aru.\inn.r..i.lnch gol İ,

Atİnljl b]lgi jçin ] M. Dı|vlüioıjLU Şb, \üd
: (0]L2) 1 ] |9 2
j (0 3l ]) 4l? 1.1 6l

Bu ğ6İ gıv.nı, .l.kr6n,k ll@ ile imalann,şİr. hnp://evci9rgu mcb sdv,u ad.sindcn 0c4e-e94 7- 329a-ac3l -d869 İodu n. ı.yiı edil.bilir,


