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Genel Müdürlüğümüz Açık Öğretim Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık
Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip
Lisesinde kayıtlı öğrencilerin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı kitap ihtiyaçlarının e-Yaygın sistemi
üzerinden bildirilmesi öncesinde, halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin depolarındaki kitap sayılarını
tespit etmesi, mevcut kitap sayılarını e-Yaygın sistemine girmesi ve kitap sayılarının güncel tutulması
gerektiği ilgi yazımız ile bildirilmiştir.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Okullarında öğrenim görecek öğrenciler için
dağıtılacak olan birinci, ikinci ve üçüncü dönem kitap ihtiyaçları, e-Yaygın sistemi üzerinden Ek'te yer
alan kılavuzda belirtilen hususlar ve açıklamalar doğrultusunda yıllık olarak halk eğitimi merkezi
müdürlüklerince belirlenecektir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22.10.2020 tarihli ve 35 sayılı kararı ile Açık Öğretim
Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri güncellenmiştir. İlgili kararda dönemlik olan seçmeli dersler
birleştirilmiş olduğundan, kitap ihtiyaç belirleme işlemlerinde de e-Yaygın sistemi üzerinde bazı
düzenlemeler yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, kitap ihtiyacı belirleme işlemleri il millî eğitim
müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürü koordinesinde, ilçe milli eğitim ilgili
şube müdürlerince kılavuzda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülecektir. Yapılan çalışmalar tutanak
altına alınarak ihtiyaç fazlası kitap talep edilmemesi yönünde gerekli önlemler alınacaktır.
İhtiyaç belirleme çalışmalarında; ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki hayat boyu öğrenmeden
sorumlu şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim
İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim derslerini veren okul/kurum müdürleri ile varsa Ceza İnfaz
Kurumlarındaki eğitim sorumlusu bulunacak ve yapılan çalışmalar tutanak altına alınacaktır.
14 Nisan - 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında halk eğitimi merkezi müdürlüklerince kitap ihtiyaç
girişleri, 3 - 10 Mayıs 2021 tarihleri arasında ise ilçe millî eğitim müdürlükleri kontrol ve onaylama
işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Kitap ihtiyaç belirleme işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması, depolardaki fazla
kitapların il genelinde değerlendirilmesi, kamu zararına ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet
verilmemesi için her türlü tedbirin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
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