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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76198665/825.03/1704006 16/02/2015
Konu: Kitap Seçim Modülüne Girilen ACELE VE GÜNLÜDÜR.

Verilerin Kontrolü

…………………. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: b) 06/02/2015 tarihli ve 76198665/825.03/1345493 sayılı yazımız.
a) 28/01/2015 tarihli ve 76198665/825.03/1009929 sayılı yazımız.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı ücretsiz dağıtıma esas ders kitaplarının okul/kurum
müdürlükleri tarafından Kitap Seçim Modülüne girişine devam edilmektedir. Kitap Seçim
Modülü 27/02/2015 Cuma günü mesai saati sonunda kapatılacağından öğrencilerimizin
mağduriyet yaşamaması için konunun bir kere daha hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

İlgi (a, b) yazılar ve “Okutulan Kitap Güncelleme/Ekleme” ekranına konulan
açıklamaya rağmen Kitap Seçim Modülüne girilen verilerin Türkiye toplamları
incelendiğinde çok sayıda genel ve meslekî ve teknik lisenin 9. sınıflar İngilizce ders
kitaplarına ihtiyaç girmediği, takım kitaplarda ise ders kitabı ile öğrenci çalışma kitaplarının
eşit sayıda girilmediği anlaşılmaktadır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan İngilizce Ders Kitabı
9, İngilizce Öğrenci Çalışma Kitabı 9 ve İngilizce Öğretmen Kılavuz Kitabı 9 Öğretim
Materyallerinin isimleri, Kitap Seçim Modülünde F-İ alfabetik grubunda bulunmakta olup, 9.
sınıflar İngilizce dersi için sadece bu kitaplara ihtiyaç girilecektir.

9. Sınıflar İngilizce dersi için ihtiyaç girmeyen resmî-özel bütün genel ve meslekî
teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlüklerine telefon, faks, e-mail gibi hızlı iletişim yolları
ile mutlaka ulaşılacak ve 9. Sınıflar İngilizce dersi için sadece yukarıda isimleri belirtilen
kitaplara ihtiyaç girmeleri sağlanacaktır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyaçlarının 27/02/2015 Cuma günü mesai
saati sonuna kadar Kitap Seçim Modülüne girilmesi için her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim
müdürleri tarafından alınacak; okul/kurum müdürlüklerince girilen veriler, il ve ilçe millî
eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek ihtiyaç girmeyen, eksik veya fazla giren okul/kurum
müdürlükleri uyarılacak ve yanlış verilerin düzeltilmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Bahattin GÖK
Bakan a.

Genel Müdür V.
DAĞITIM:
B Planı


