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YAYINCILIK
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürlüğüne 

Sayın Müdürümüz, Sayın Müdür Yardımcımız

Sayın Çocuk Gelişimi ve Eğitimi – Hasta Yaşlı Hizmetleri Alan Şeflerimiz  

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi – Hasta Yaşlı Hizmetleri Meslek Dersleri Değerli Öğretmenlerimiz; 
2020-2021 öğretim yılının siz sayın eğitimcilerimize ve öğrencilerimize sağlık başarı ve mutluluk getirmesini 
dileriz. Yayınevi olarak bu öğretim yılı başında sizlerle paylaşmayı uygun gördüğümüz konular aşağıda yer 
almaktadır. 

1. YAYINEVİMİZ HAKKINDA
Yayınevimiz 29 yıldan beri, meslek eğitimi alanında özellikle lise düzeyinde okullarımızın mesleki yayın ve 
eğitim araçları tedarik hizmeti vermektedir. Bu yapısıyla alanında en tecrübeli ve birikimli kuruluştur. Daha 
önce sadece sağlık meslek liseleri (hemşirelik, acil tıp vd.)  ve sonra da MTAL Sağlık Hizmetleri  Alanına 
(hemşire Yrd., Ebe Yrd. ve Sağlık Bk. Teknisyenliği)  yönelik olarak  da bu alandaki sektörün en önde gelen 
kuruluşu olma özelliğini sürdürmektedir.  Bu birikim ve deneyimle okulunuz ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 
alanında da yayın ve eğitim aracı tedarikinde ÇÖZÜM ORTAĞINIZ olma konusunda şirketimizi, ilk olarak 
geçtiğimiz öğretim yıllarında  takdirlerinize sunduk. GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ BİZLERİ YÜKSEK DÜZEYDE 
MEMNUN ETTİ VE ÜZERİMİZE SORUMLULUK YÜKLENDİĞİ DUYGUSUNU HİSSETTİK. Bu heyecanla 
Sağlık Hizmetleri alanı mesleki yayın ve eğitim araçları tedarik hizmetinize talip olduğumuzu belirtiriz.

2. COVID 19 ŞARTLARINDA ÖĞRENCİLERİN KİTAP TEMİNİ
Geçtiğimiz öğrenim yılında Covid 19 Pandemisi nedeniyle okullarımızda 2. yarı yıl uzaktan eğitimle 
tamamlanabildi. Bu öğretim yılında da bazı önlemler alınarak okulların açılması ve öğretimin devamının 
planlandığını öğrenmekteyiz. Öğretmenlerimiz geçtiğimiz öğretim yılı ikinci yarıyılda gösterdikleri özverileri 
ile öğrenci kazanımlarının tamamlanmasına çalışmışlardır. Kazanımları tamamlamada en önemli yardımcı 
unsurların başında “KİTAP” olmuştur. Kitabı olmayan öğrencilerin kazanımlarını tamamlamasının mümkün 
olamayacağı gerçeğinden hareketle, bu öğrenim yılında öğrencilere ekonomik ve düzgün baskılı kitap 
sunmaya devam ederek okullarımızın çözüm ortağı olma irademizi yine ortaya koymaktayız. 

Yeni açıklamalara göre; Covid 19 koşullarında öğrencilerin okullarda yüzyüze ders görmelerinin biraz daha 
gecikeceği öngörülmektedir. Bu durumda öğrencilerin kitap edinmelerinde okulların yardımcı ve aracı 
olması da zorlaşacaktır. Öğrencilerin kitaplara ulaşmasında alternatif yollar ortaya konulması zorunluluğu 
doğmuştur. Buna göre;

a) Her öğrencinin kendilerinin kitap edinmesi için www.songuryayin.com adresinden kredi kartı ödemesi ile 
online kitap satın alabileceklerdir.

b) Öğrencilerin kitap bedelini postanelerden yayınevimize ait 6379943-Songür Yayıncılık posta çeki 
hesabına yatırmaları ve havale kuponunu yayin@songurticaret.com mail adresimize veya aynı kuponu 
0505 789 16 82 - 0505 789 16 87 nolu whatsapp hatlarımızdan birine resim olarak göndermeleri halinde, 
istenen kitaplar adres bildirmeleri halinde kendilerine gönderilecektir. 

Öğrenciler, bireysel olarak kitap edinmek istemeleri durumuna “Kargo Ücreti” ödemek durumunda 
kalacaklardır. Kargo ücreti ödenmemesi için öğrencilerin kendi aralarında birleşerek en az 150 TL. fatura 
tutarında sipariş vermeleri gerekmektedir.

c) Bir başka yol olarak da, okulunuzun adres göstereceği yerel kırtasiyecilere toptan kitap gönderilebilecektir. 
Öğrenciler bu kırtasiyelerden kitaplarını temin edebileceklerdir. 
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3. MODÜL KİTAPLARIMIZ
Yayınevimizin, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Modülleri tanıtımlarının da yer aldığı 2020-2021  öğretim yılı kitap ve 
modül kataloğu ve fiyat listemiz örnek baskılı kitabımız ekte sunulmuştur. 
EN UYGUN FİYAT, KALİTE VE BASKI; 2020-2021 öğretim yılı meslek dersi modüllerinin baskılarını yaptık ve en 
uygun fiyatla satışa sunuyoruz.  Kitaplarımızın büyük çoğunluğunda (Ekonomik zorlamalara rağmen) geçtiğimiz 
öğretim yılının fiyatlarını uyguluyoruz. Okulunuzun Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı eğitimlerinde yararlanmak 
durumunda olduğunuz meslek modüllerinin MEGEP sitesinde yayınlandığı şekliyle baskısını yapılmıştır. Modüller 
Birinci hamur beyaz kağıda, renkli ve büyük boy olarak basılmıştır. Modüllerimizin ile ilgili içerik bilgileri ve sunum 
örnekleri gönderdiğimiz www.songuryayincilik.com adlı sitemizde yer almaktadır.  
ÜCRETSİZ ÖĞRETMEN KİTABI VE POWER POİNT SUNUM CD si.; Modüllerin yanında ders öğretmenlerine 
ücretsiz modül  kitabını ve ilgili dersin POWER POİNT SUNUM SETİ nin yer aldığı sunum CD’si istenmesi halinde 
sipariş kitaplarıyla birlikte ücretsiz olarak gönderilecektir. 
ÜCRETSİZ KARGO; Okullarınıza istemeniz halinde, talep edeceğiniz kitap ve modüllerin kargo ücretleri 
tarafımızdan karşılanmaktadır. 
MODÜL VE KİTAPLARIN SİPARİŞ ŞEKLİ; Talep edeceğiniz kitap ve modülleri herhangi bir ön ödeme 
yapmadan e-mail (yayin@songurticaret.com)  faks(0312.4282836), SMS (05057891682-05057891687), 
whatsapp(05057891682-05057891687) mesajı (yazılı olması tercih edilir) veya TELEGRAMDAN 
“SONGÜRYAYINCILIK” ADRESİNDEN vede yazımız ekinde gönderdiğimiz  katalogda yer alan telefonlarımızla 
yapabilirsiniz. 
KİTAPLAR ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI Kitap Ücretleri, okul idaresi veya öğretmenlerin talepleri üzerine ücretsiz 
kargo ile ulaştırılmasından sonra, kargomuz içinde yer alan fatura ekindeki ödeme bilgilerine göre tarafınızdan 
toplanıp hesabımıza aktarılabilecektir.
DİREKT OLARAK KİTAP ALMAK İSTEMEYEN OKULLARIMIZ İÇİN; Okul çevresinde kendilerinin önerebileceği 
bir kırtasiye  kanalı ile de öğrencilerinizin kitap temin etmelerini sağlayabilirsiniz 
ONLİNE KİTAP SATIŞIMIZ; Öğrencilerinizin bir kısmı kişisel olarak veya birkaç arkadaşıyla toplanıp kitap 
edinmek isterlerse perakende satış fiyatı üzerinden kredi kartı ile online satış sistemimizden kitap temin etmeleri 
mümkündür. Bunun için şirketimizin www.songuryayin.com online adresinden yapılacak siparişle kargo ile 
gönderilecektir. 
SON SINIFLARIN UYGULAMA DEFTERLERİ ÜCRETSİZ: Kitaplarımızın tümünü şirketimizden alan okullarımıza 
son sınıf öğrencilerinin uygulama defterleri ücretsiz olarak gönderilecektir. 
YİNE DE SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE ÖRNEK KİTAP İSTEYEN OKULLARIMIZA İSTENEN ÖRNEK KİTAPLAR 
AYRICA GÖNDERİLECEKTİR. 
4. KAYNAK KİTAPLARIMIZ; 
Sağlık hizmetleri alanı için bir kısım kitaplarımız yazarlarımız tarafından düzenlenmiş ve satışa arz edilmiştir. Bu 
kitaplardan temin etmek isteyen öğretmenlerimizin taleplerinin karşılanabileceğini belirtiriz.
5. ÖRNEK KİTAP; Bu yazımızın ekinde bir adet örnek modül kitabı gönderilmiştir. YİNE DE SİPARİŞ 
VERMEDEN ÖNCE ÖRNEK KİTAP İSTEYEN OKULLARIMIZA İSTENEN ÖRNEK KİTAPLAR AYRICA 
GÖNDERİLECEKTİR. 
6. ÖDENEKLERİNİZİN DEĞERLENDİRİLEREK KİTAP VE EĞİTİM ARAÇLARI TEMİNİNE YARDIMCI 
OLUYORUZ; Okullarınıza gönderilen yayın ve eğitim aracı tedarik ödeneklerinin prosedürleri konusunda çözüm 
ortağı olma teklifimizi de iletiriz.  
7. COVİD19 ÖNLEMLERİ KONUSUNDA OKULLARIMIZA DESTEK VERİYORUZ. 
Okullarımızın temininde güçlük çekeceğini düşündüğümüz COVİD 19 bilgi afişlerini, kitaplarını yayınevimizden 
temin eden okullara ücretsiz gönderiyoruz.  Detay bilgi bu yazımızın ekinde yer alan broşürde bulunmaktadır. 
8. KİTAPLARIMIZI BİR ÖNCEKİ YIL FİYATLARIYLA ZAM YAPMADAN SATIYORUZ.
9. DEĞİŞEN PROGRAMA GÖRE KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR.
Saygılarımızla 20.08.2019

Hikmet GÜRBÜZ 
Meslek Dersleri Öğretmeni (E)

Şirket Yönetmeni


