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MUS VALiLiCi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 47093652/825.03.0111248840 31.01.2017 
KOBU: 2017-2018 EgitimOgretim YIlI 

Ders Kitabl ihtiyacmm Kitap Sevim 
ModiilUne Girilmesi 

...............................KAYMAKAMLIGINA 
(ilve Milli Egitim MUdUrlUgll) 

..................................... MDDuRLUGUNE 

ilgi: 13/01/2017 tarih , 76198665-115.01-E 540991 saylh ve 201713 nolu Genelge 

Milli Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri Genel MUdUrlUgUntin "2017-2018 
Egitim-Ogretim YIII Ders Kitabl ihtiyacmm Kitap Se~im Modiiliine Girilmesi ile ilgili 
3110112017 tarih ve 1225832 sayIll yazdan" ekte sunulmu~ olup, ekli yazl dogrultusunda 
kitap giri~lerinin 01102/2017-28/0212017 tarihleri arasmda kitap sevim modiiltine girilmesi 
gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesi ve tUm resmi ve ozel btitiin ilkogretim ve ortagoretim 
okullkurumlannm kitap ihtiyavlanm belirtilen tarihler arasmda kitap sevim modiiltine 
girmeleri hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Sabahattin EKE 
Vali a. 

Milli Egitim MUdtir V. 

EK: Bakanhk yazlSI (5 sayfa) 

DAGITIM: 
ilve Kaymakamhklanna 
(i1ve Milli Egitim MUdUrltigU) 
TUm Merkez ilk ve Ortaogretim 
Okullanna 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANUGr 


Destek Hizrnetleri Genel MudurlugO 


SaYI : 76198665-825.03.01-E.1225832 31.01.2017 
Konu : 2017-2018 Egitim-Ogretim YIlt 

Ders KitabI ihtiyacmm Kitap Seyirn ACELE VE GUNLUnUR 
ModiilOne Girilmesi 

............... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MOdurlugu) 

ilgi : 13/0112017 tarihli, 76198665-115.0l-E.540991 saYIh ve 2017/3 nolu Genelge. 

ilgi Genelgede, resmi-ozel butiin okullkururnlann 2017-2018 egitirn-ogretim yIh ders 
kitabI ihtiyacmm Kitap Seyirn ModulUne girilecegi ve veri giri~ine ili~kin i~ ve i~lemlerin 
Kitap ihtiyacI Belirleme Ekranmda aynntIh olarak ayIldanacagI belirtilrni~tir. 

01102/2017 tarihinde ayllacak olan Kitap Seyirn ModUlO, 28/02/2017 tarihinde 
okullann kullammma kapatIlacaktIr. Kontrol ve onaylama i~Iemleri iyin 1-6 Mart 2017 
tarihleri arasmda il ve ilye milli egitirn mOdOrluklerinin kullammma aylk tutulacak olan 
Modiil, okullann egitim-ogretime ba~lamasmI takip eden hafta ba~ma kadar aYIlmayacaktIr. 
Bu nedenle, resm! ve ozel bOtiin okullkurumlann kitap ihtiyaylanm zamanmda ve eksiksiz 
olarak Kitap Se<;im ModUlOne girrneleri gerelanektedir. i I 

Ucretsiz dagItIma esas ders kitabI miktan, okullkurum mOdurlOkleri tarafmdan Kitap 
Seyim ModUlune girilen ve iI/ilye mill! egitim mudOrluklerince onaylanan verilere gore 
belirlenecektir. 

2017-2018 egitim-ogretim YIll ihtiyacI girilmek Ozere ekte gonderilen ders kitaplan 
listesi, Kitap Se<;im ModUlOnde de gOncellenerek veri giri~ine hazIr hale getirilmi~tir. 

Okullann egitim-ogretime ba~Iadlgl gUn ders kitaplannm ogrencilerimizin slraIannda 
kullamma hazIr hale getirilmesi ve bir gecikmeye meydan verilmemesi i<;in sfuecin <;ok iyi 
planlanmasl ve yUrUtiilmesi gerekmektedir. 

Ozellikle ortaogretime geyi~e esas 8. sll11flar 1. Donem Ortak SmavIannm (TEOG) en 
ge<; Kaslm ayl sonunda yapIhyor oimasl, ders kitaplanna zamanmda sahip olamayan 
ogrenciler ayIsmdan magduriyet yaratmaktadlr. Bu magduriyetin ya~anmamaSI iyin kitap 
ihtiyacml Kitap Se<;im ModUlune giren okul/kurum yoneticilerine, kontrol ve onama 
i~lemlerini yapan il/il<;e yoneticilerinden Bakanhglmlzm ilgili birim yoneticilerine kadar 
biltOn yetkili ve ilgililere onemli gorev ve sorumluluklar du~mektedir. 

2017-2018 egitim-ogretim YIh kitap ihtiyacmm kar~llanmasmda aksakhk ve sIkmtl 
y~anmamasl i<;in ihtiyay miktan Kitap Se<;im ModUlune girilirken, ilgi Geneigede belirtilen 
"AyIkIamaIar" ve her ders kitabl i<;in konulan "Ozel Aylldamalar" He birlikte a~agIdaki 
hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir: 

1- Taklm kitaplarda ders kitabI saYlSl ile ogrenci yah~ma kitabl saYlSI e~it olacak, veri 
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giri~inde konuya gerekli hassasiyet gosterilecek, bu e~itlik mutlaka saglanacaktlr. 
2- Ogrenci r;antalanmn hafifletilmesi amaclyla ilkokul 1, 2, 3 ve 4. smIflann bazl 

derslerine ait kitaplann boliinerek basllmasl uygulamasma devam edilecektir. 
Ders ve ogrenci r;ah~ma kitaplan, ogrenci ile dersi okutan ogretmen sayISl toplamma, 

ogretmen kIlavuz kitabl ise dersi okutan ogretmen saYlsma e~itolacaktlr. 
3- Ogretmen kitaplanna ihtiyar; girerken r;ogunlukla ogrenci saYlsmm girildigi 

gozlenmektedir. Ogretmenler ir;in ihtiyar; girilecek kitaplann isimlerinde veya "Ar;lklama" 
klsmmda mutlaka "OGRETMENLER iCiN" ibaresi bulumnakta ya da kitabm admda 
dogrudan "0gretmen Kllavuz Kitabl" ibaresi yer almaktadlr. 

4- Ekli listede ve Kitap Ser;im ModulUnde kitaplarm hangi okul tUrune ait olduguna 
dair "Ar;lklamalar" bulunmasma ragmen bazl ders kitaplanna ozellikle de Guzel Sanatlar ve 
Spor Liselerine ait ders kitaplanna diger okul WrIeri tarafmdan da ihtiyar; girildigi 
gorulmektedir. Bu durum kitap fazlaltgma neden olmaktadlr. Bu nedenle, her kitapla ilgili 
"Ar;lklamalar" mutlaka okunacak ve kitabm hangi okul Wrune ait oidugu gorulerek ihtiyar; 
giril ecektir. 

5- ilkokul 2, 3 ve 4 simf Almanca, Araps;a ve FranSlzca kitaplanna yabancl dili 
Almanca, Arapr;a veya FranSIzca olan ogrenciler ir;in ihtiyar; girilecektir. 

6- Kitap ihtiyar;lan, Kitap Ser;im ModUlune girilirken okutulacak ser;meli derslerin de 
belirlenmesi ve ihtiyar;lann,ongorulen sure ir;erisinde ModUle girilmesi gerekmektedir. Kitap 
ihtiyaci girildikten sonra ser;meli derslerde degi~iklik yapmak kitap fazlahgi ve kitap ihtiyacl 
olu~masma neden olmaktadlr. Boyle bir durumla ka~lla~mamak ir;in gerekli tedbirler 
okullkurum yoneticilerince ahnacaktIr. 

7- Kitap Ser;im ModulUne ihtiyar; girilebilecek kitap listesi ekte gonderilmekte olup, 
her okullkurum ihtiyaci olan kitaplan bu listede de gorebilecektir. 

8- Okul mudurluklerince, Kitap Ser;im ModUlune veri giri~i a~agldaki ar;lklamalar 
dogrultusunda yapllacaktlr: 

8.1- Kitap Ser;im ModUlu ayIlmca "Sol menu" de yer alan "Kitap ihtiyar; Belirleme" 
dugmesine tlklanarak "Kitap ihtiyay Belirleme Ekram" gelecektir. 

8.2- "Kitap ihtiyay Belirleme Ekram"nda 2017-2018 egitim-ogretim yllmda 
okutulacak ders kitaplannm isimleri, ilkokul ve ortaokullarda "SINIFLAR" ve "DiGER", 
ortaogretimde ise "ALF ABETiK GRUPLAR" halinde listelenmi~tir. 

8.3- "Kitap Thtiyay Belirleme Ekram"nda kayIt eklemek iyin "Yeni kaYIt" dugmesi 
seyilecektir. Gelen ekranda kitabm ilkokullar iyin 1, 2, 3 ve 4. slmflar ve "DiGER, 
ortaokullar iyin 5, 6, 7 ve 8. simflar ve "DiGER" seyenegi; ortaogretim okuVkurumlan iyin 
A-B, C-C, D-G, HooK, M-S ve T-Z alfabetik gruplanndan kitabm adma uygun seyenek 
tiklanacaktIr. 

8.4- Okutulacak kitabm adI, gelen listeden ser;ilecek ve kitaba ili~kin "Aylklamalar" 
dikkatle okunarak ihtiyay duyulan kitap saYlSl ilgili kutucuga girilecektir. 

8.5- ihtiyay duyulan kitap saYIsl ilgili kutucuga girildikten sonra mutlaka "Ust menu" 
de yer alan "Kaydet" dugmesine tIldanacaktlf. 

8.6- 8.3, 8.4 ve 8.5'inci maddedeki i~lemler, okul/kurumun ihtiyay duydugu her bir 
kitap iyin ayn ayn uygulanacaktlr . 

. ~ 8.1'- ilkokul ve ortaokullarda birden fazla slmfta okutulabilecek ders kitaplan 
"DIGER" bolUmunden seyilecektir. 

8.8- Seymeli ders olarak okutulmakta olan "Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (islam 1) 
ve "Ortaokullar Temel Dini BilgHer (islam 2) ogretim materyalleri de, hangi slmfa yonelik 
olarak seyilmi~ ise 0 slmfta okutulacagmdan kitap listesinde smlfl "DiGER" olarak 
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belirtilmi~tir. Bu kitaplara ihtiyay ginnek iyin de "DIGER" bOliimil tlklanacaktlr. 
8.9- Ortaogretim okullkurumlannda seymeli ders olarak okutulan Ortaogretim 

Kur'an-l Kerim, Ortaogretim Hz. Muhammed'in HayatI ve Ortaogretim Temel Dini Bilgiler 
seymeli ders kitaplanna M-S alfabetik grubunda, Hazlrhk Slmfl ingilizce, Hazlrhk SlmfI 
Matematik ve Hazlrhk Slmfl Turkc;e ders kitaplanna H-K alfabetik grubunda yer verilmi~tir. 

8.10- Kitap saYllan girildikc;e okul ic;in belirlenen kitaplar ve miktarlan aym sayfanm 
altmda liste halinde yer alacaktlr. 

8.11- Girilmi~ olan herhangi bir kaYlt ile ilgili diizeltme yapmak veya kaYlt silmek iyin 
sayfanm altmda olu~an listedeki kitap kodunun ba~mda yer alan "AC;lk klasor" ~eklindeki 
resim tlklanacak, telaar bu kitaba ait ekrana doniilerek istenilen i~lem yapllabilecektir. 

8.12- Girilen her kitap iyin her defasmda "Kaydet" dugmesine basllacakttr. Boylece 
kitaplann tamammm kaydedildiginden emin olunacaktlr. 

8.13- Okul/kurumun ihtiyac; duydugu kitap c;e~idi ve saYISl girildikten sonra sayfamn 
altmda olu~an liste incelenecek, ihtiyac; duyulan kitaplarm tamammm girilip girilmedigi 
kontrol edilecektir. 

8.14- ihtiyac; duyulan bUtun kitaplann giri~ i~lemi tamamlamp kaydedildikten sonra 
"Ust menu" de yer alan "Yazici resmine" tIkIanarak girilmi~ olan verilerin dokUmu almacak 
ve alman liste okullkurum mudurluklerince kontrol edilerek onaylanacaktlr. Onayh listenin 
bir sureti dosyalanacak, bir sureti de illilc;e mill! egitim mudilrlilgune gonderilecektir. 
Listelerde yer alan kitap saYllan denetim ve rehberlik slrasmda ogrenci ve ogretmen saYllan 
ile kar~tla~tIr1larak tutarhgl kontrol edilecektir. 

8.15- Ekli kitap listesinde "A~lklamalar" bOliimiinde "Alanmda heniiz kitap yok" 
ibaresi bulunup bulunmadlgma bakIlmakslzm okulun ihtiyac; duydugu her ders kitabl ve 
egitim aract/ogretim materyali ic;in ihtiyaC; girilecektir. 

8.16- Kitap ihtiyacmm giri~ i~lemi tamamlamp verilerin dokilmu almdlktan sonra 
ekranm sag ust ko~esinde yer alan "Clkl~ dugmesi" tlklanaral( ModUlden C;lkllacakttr. 

9- Ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilere yonelik olarak hazlrlanan egitim arac;lan ile 
gorme engelli ogrenciler i9in hazlrlanan Braille basklh kitap ihtiyac;lan da okul/kurumlar 
tarafmdan Kitap Se9im Moduliine girilecektir. 

9.1- Resmi ve ozel bu1Un okul/kurumlar "Kitap ihtiyac; Belirleme" ekranma kitap 
ihtiyacml girdikten sonra ozel egitime ihtiyaci olan ogrencilere yonelik olarak hazlrlanan 
egitim arac;lan i9in, "Ozel Egitim Kitaplan ThtiyaC; Belirleme" ekranma girecek ve sayfada 
yer alan ozel egitim kitaplan giri~i ic;in 8'inci maddede belirtilen i~lem basamaklan 
izlenecektir. "Ozel Egitim Kitaplan ihtiyac; Belirleme" ekramna; 

9.1.1- Ozel egitim uygulama okullan (merkezleri), ozel egitim i~ uygulama okullarl 
(merkezleri) ve ozel egitim mesleki egitim okulu (merkezi) He bu okullarm programlanm 
uygulayan ozel egitim smlflarl bulunan oku11ar, 

9.1.2- i~itme engelliler ilkokullan ile bu kademede i~itme engelli ogrenciler ic;in ozel 
egitim slmfl aC;llan okullkurumlar, 

9.1.3- 9.1.1 ve 9.1.2'nci maddelerde saYllan okullkurumlarla aym programl uygulayan 
ozel ogretim okullkurumlan 

ihtiyac; girecektir. 

9.2- "Ozel Egitim Kitaplan ihtiyac; Belirleme" ekranma girilecek kitap saYlsmda 
sadece okullkurumunda ozel egitim ihtiyacl olan ogrenci saYlsl ve dersi okutan ogretmen 
saYlsl esas almacakttr. 

. 9.3- Ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilerin kitap ihtiyacmm "Ozel Egitim Kitaplan 
Ihtiyay Belirleme" ekranma giri~ini mUteakip, gorme engelli ogrenci ve ogretmenlerinden 
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Braille baskdl kitap ihtiyacl olan resmi ve ozel okullkurumlar, bu ihtiyaylanm "Braille 
(Kabartma) Basklh Kitap ihtiya9 Belirleme" ekranma gireceklerdir. 

9.4- "Braille (Kabartma) Basklh Kitap ihtiyay Belirleme" elaanma girilecek kitap 
saYlsmda sadece okullkurumunda Braille (kabartma) baskIh kitap ihtiyacl bulunan gorme 
engelli ogrenci ve ogretmen saYlsl esas almacaktlr. 

9.5- Gorme engelli ogrenci ve ogretmenler iyin ihtiyay alman kitaplardan Braille 
baskIlan tamamlanan kitaplar gonderilebilecektir. 

10- Kitap ihtiyaylannm Kitap Seyim ModUlOne giri§inin kontrol edilmesi i9in ModUl 
1-6 Mart 2017 tarihleri arasmda il/iye mill! egitim mudtirluklerinin kullammma aylk 
tutulacaktlr. Bu siireyte il ve ilye milli egitim mudtirltiklerince a!?agldaki i§ ve i~lemler 
yapllacaktIr: 

1 O.l-internet baglanttsl olmadlgl iyin veri giri§i yapamayan okullann kitap ihtiyaylan, 
internet baglantlsl olan okullardan ve/veya illilye millt egitim mudtirltigunden ilgili okulun 
kurum kodu ile girilecektir. 

10.2- 2017-2018 egitim-ogretim yllmda ilk defa ayllmasl planlanan okul oncesi, 
ilkokul, ortaokul ve ortaogretim okul/kurumlannm kitap ihtiyaylan, okulun bagh oldugu 
il!i1ye mim egitim mtidtirltigti tarafmdan en yakm okuldan girilecek ve kitaplar teslim 
almdlgmda yeni ayllan okullkuruma verilmesi saglanacaktJr. 

10.3- Kitap seyimi yapan veya yapmayan okullkurumlar ile ihtiya9 girilen kitap 
sayllan, illilye mill} egitim mtidtirltikleri tarafmdan 1-6 Mart 2017 tarihleri arasmda leontrol 
edilecek ve onaylanacaktlr. 

10.4- Kontrol i~lemi iyin Kitap Seyim ModUltintin ayIll§ ekram ile "Kurum Bilgileri" 
sayfasmdaki "Raporlar" seyenegi ttldanarak kitap seyimi yapmayan veya eksik yapan 
okullkurumlann listeleri almacaktIr. Kitap ihtiyacml ModUle girmeyen okul/kurumlar 
uyanlacak, okullkurumun girdigi bilgilerde gOliilen eksiklik, fazlahk veya yanh§hklar ilgili 
okulla goru~Ulerele il/ilye mill! egitim mtidtirlukleri tarafmdan okulun ekranmda 
dtizeltilecektir. 

10.5- iVilye Milli egitim Mtidurltiklerince, okullkurumlann seytigi kitaplarm gorulmesi 
iyin Kitap Seyim Modtiltinun aylh~ ekrant ile "Kurum Bilgileri" sayfasmdaki "Ara" butonuna 
basllarak listeden kurum seyimi yapllacak ve bu kurumun girmi~ oldugu kitap bilgileri 
elaanda kontrol edilecektir. Bu i~lemler her kurum iyin ayn ayn telaarlanacaktIr. 

10.6- Kontrol i~lemi sonucunda kitap giri~leri problemsiz olan kurumlar i9in "Kitap 
Muayene i~lemleri" inentisu altmda aytlacak olan "ilye Kitap Kontrol Onaylama" elaamnda 
kitap seyimi yapan kurumlann listesi gorUlecektir. Bu listede yer alan "Kitap Seyimi Tamam" 
ibaresi kitap giri~ini tam yapan her kurum iyin seyilecek ve "Kaydet" butonuna basllarak son 
kontrol sisteme kaydedilecektir. 

10.7- illilye mill! egitim mudurltiklerince onaylanmayan veriler dikkate 
almmayacaktJr. Okullarm girdigi verilerin ongorulen surede incelenip onaylanmamasl 
durumunda kitap eksigine neden olunacagmdan konuya gerekli hassasiyet gosterilecektir. 

10.8- Kitap Seyim ModUlu, il!i1yenin kullammma kapatlldlktan sonra ModUle kitap 
eklenmesi ve iVilye onaYl mumktin olmayacagmdan ihtiyay girmeyen okul kalmamasl 
saglanacaktIr. 

11- Kitap Seyim ModUltine girilen kitap saYlslmn eksildigi ve fazlahgl ile veri giri~i 
yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan okullkurum mudurleri ve il/ilye milli egitim 
mtidtirleri sorumlu olacak, konuya ili~kin i~ ve i~lemler, Maarif Mtifetti~leri tarafmdan da 
izlenecektir. 

12- 2017-2018 egitim-ogretim Ylh kitap ihtiyacl, yukanda belirtilen aylldamalar 
yeryevesinde Kitap Seyim ModUltine girilecek, okullkurum veya il/ilye milli egitim 
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mudurluklerince Bakanhga yazlh veya ~ifahi olarak kitap ihtiyacl bildirilmeyecektir. 
13- Kitap Seyim ModUlune bilgi giri~i surecinde kar~Ila~tlan genel sorunlar iyin Destek 

Hizmetleri Genel Mudurlugunun 0312 413 1912-1551-1933 numarah telefonlanndan bilgi 
ahnabilecektir. Kitaplann i~erikieri veya okutulacagi smIflaria ilgili tereddUde 
dii~iilmesi halinde gerekli bilgi okulun bagh bulundugu Genel MUdiirliikten allnacaktir. 

"Kitap ihtiyaci Belirleme Ekram"na da konulan yukandaki aylklamalar He ekli listenin 
resml ve ozel bUIDn okul oncesi, ilkogretim ve ortaogretim okullkurumlanna ivedilikle 
duyurularak 2017-2018 egitim-ogretim Ylhnda ogrenim gorecek ogrencilerin ihtiyay duydugu 
kitap saYlslmn dogru ve saglIkh bir ~ekilde tespit edilmesi ve Kitap Seyim Moduliine 
girilmesi iyin gerekli her tUrlu tedbir okul/kurum mudurleri ile illilye milll egitim mudtirleri 
tarafmdan almacaktIr. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Salih AYHAN 

Bakan a. 


Genel Mudur 


Ek: Liste (14 sayfa) 

Dagltlm: 
BPlam 
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