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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı   : 14833965-821.05-E.5362995 12.03.2020
Konu :  Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
             eTwinning

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi: Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 10/03/2020 tarihli ve 
84037561- 821.05-E.5187389 sayılı yazısı.

   İlgi yazı gereği, Bilecik ili Bozüyük ilçesi Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi 
Müdürlüğünün son başvuru tarihi 20.03.2020 olan resmi/özel lise ve dengi okullarda öğrenim 
gören öğrencilere yönelik, ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda  eTwinning konulu “Okumak 
Sizi Bizde Buluşturacak” etkinliği düzenleme talebi ile ilgili yazısı ve ekleri 
http://afyon.meb.gov.tr/ web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                        Metin YALÇIN
                                                                                                                Vali a.          
                                                                                                    İl Milli Eğitim Müdürü

Ek: İlgi yazı ve ekleri

                                      
 Dağıtım:                                                                                           Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö                                                   -Hayat Boyu Öğrenme Şub
  lise ve dengi okul ve kurum Müdürlüklerine.                                -Din Öğretimi Şubesi           
                                                                                                          -Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb          
                                                                                                          -Özel Eğt.ve Reh.Hiz.Şb,

   Bilgi İşlem ve Eğitim Tek. Şube Müdürlüğüne
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)             



Adres: Atatürk Bulvarı 06648 Kızılay-ANKARA Bilgi için:  Cebrail SEVİNDİR-Öğretmen
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr  Tel:  0 (312) 413 15 13

 e-posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr  Faks:  0 (312) 418 07 39

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  6467-bc53-3418-934a-e7a7  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 84037561-821.05-E.5187389 10.03.2020
Konu :  Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
              eTwinning 
              

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : Genel Müdürlüğümüzün evrak sistemine kayıtlı  27.02.2020 tarihli ve 4329603  
              sayılı yazı.

Bilecik ili Bozüyük ilçesi Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünün son başvuru 
tarihi 20.03.2020 olan resmi/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, 
ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda  “Okumak Sizi Bizde Buluşturacak” eTwinning konulu 
etkinlik düzenleme talebi ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19  linkinden ulaşılabilecek 
olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile 
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, yürürlükte olan tüm düzenlemelerde 
belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, 
ilçe/il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması 
kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılması ve etkinlik raporunun da 30 gün içerisinde 
etkinlik başvuru sahibi Bilecik/Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından 
ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda; 
            Bilgilerinizi ve gereğini arz  ve rica ederim.          

                                                                                                                                                       
                                                                                                                       Cengiz METE
                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                             Genel Müdür 

Ek: İlgi  yazı ve ekleri
Etkinlik irtibat no : 0 (505) 808 36 08

Gereği   :
Dağıtım :                                           Bilgi :                                      
B Planı                                              Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne                                       
                                                          Meslekî ve teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
                                                          Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
                                                          Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

                                  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne



T.C. 
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI 

Bozüyük ĠMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü 
 

“OKUMAK SĠZĠ BĠZDE BULUġTURACAK” E-TWĠNNĠNG PROJESĠ 
 

BOZÜYÜK ĠMKB ANADOLU LĠSESĠ 
“OKUMAK SĠZĠ BĠZDE BULUġTURACAK E-TWĠNNĠG PROJESĠ VE PROJE SONU 

ETKĠNLĠKLERĠ ġARTNAMESĠDĠR” 
 
KONU : 
Türkiye genelindeki  lise 9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik  
“OKUMAK SİZİ BİZDE BULUŞTURACAK” adlı  e-twinning projesi 
 
AMAÇLAR: 
*Metin ve metin parçalarını doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kavramaları, 
*Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazanmaları, 
*Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanmaları, 
*Tartışma, değerlendirme becerisi kazanmaları, 
*Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır 
biçimde ifade edebilmeleri, 
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri, 
*Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmeleri, 
*Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeleri, 
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri, 
*Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamaları, 
değerlendirmeleri ve yorumlamaları, 
*Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini 
belirlemeleri; bunlar arasındaki ilişkiyi kavramaları, 
 
TANITIM: 
“Okumak Sizi Bizde Buluşturacak”  kuruculuğu Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi ve Şehit Ahmet 
Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine ait kitap okumayı yaşam tarzı haline getirmeyi 
amaçlayan bir e-twinning projesidir. 
 
Proje 24.12.2019 tarihinde Ulusal Destek Servisi tarafından onaylanmıştır. 
 
Proje, Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi’nin 2013-2017 yılları arasında Türkiye genelinde gerçekleştirmiş 
olduğu Ulusal Kitap Okuma Yarışması’nın e-twinning projesine dönüştürülmüş halidir. 
 
MEVZUATA UYGUNLUK: 
“Okumak Sizi Bizde Buluşturacak” e-twinning projesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî 
Eğitiminin genel ve Özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/3/2016 tarihli ve 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kamımı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde planlanmıştır. 
 
PROJE ÇALIġMA SÜRECĠ: 
 
Zorunlu Etkinlikler 
*Ortaklar proje için belirlenmiş 4 kitabı okutmak için en az 10 öğrencilik bir takım kuracak ve aşağıda 
isimleri verilmiş kitaplar bu 10 öğrenciye okutulacaktır. 
*4 kitaptan belirlenecek  en az 5 karakter arasından en iyi karakter anketi yapılacaktır.  



*Takımları oluşturan 10 öğrenci arasından en dikkatli 2 öğrenci, ortakların birlikte hazırlayacakları çoktan 
seçmeli  online sınav ile belirlenecektir. 
*Belirlenen 2 öğrencinin her ikisi birden ya da bir tanesi 29 Mayıs 2020 Cuma günü okulumuzda saat 
10.00’da kitapların içeriğinden yapılacak genel sınava getirilecektir. 
* Aynı gün bir edebiyat söyleşisi ve Bilecik kültür gezisi düzenlenecektir. 
 
Seçmeli Etkinlikler 
(Ortaklar aşağıdaki etkinliklerden en az bir tanesini yapmalıdır) 
*4 kitap arasından seçilen bir kitabı en iyi anlatan afiş çalışması yapılması  
*Proje için seçilen bir kitap üstüne edebiyat sohbeti yapılması (Kitabı okuyan 10 kişilik takım dışında 
öğrenci ve öğretmenler de sohbete dahil edilebilir) 
*Kitaplardan seçilecek bir sahnenin kısa filme dönüştürülmesi 
*Kitaplardan birisi üstüne okuldan geniş katılımlı bilgi yarışması yapılması( Yarışmanın türü ortakların 
kararına bağlıdır) 
 
UYARI: Projenin baĢarıyla tamamlanması zorunlu etkinliklerden tamamının ve seçmeli 
etkinliklerden bir tanesinin tamamlanmasına bağlıdır. 
 
PROJE ÇALIġMA TAKVĠMĠ: 
 
OCAK-ġUBAT 2020 *Ortakların belirlenmesi 

*e-twinning üyelik işlemlerinin tamamlanması(e-twinning üyeliği yoksa) 
*Kitapların tamamının öğrenci takımları tarafından okunması 

MART 2020 
 
Son ortaklık kabul tarihi 
20.03.2020 

*Ortakların belirlenmesi 
*e-twinning üyelik işlemlerinin tamamlanması(e-twinning üyeliği yoksa) 
*Kitapların tamamının öğrenci takımları tarafından okunması 
*Seçmeli etkinliklerden bir tanesinin gerçekleştirilmesi 
*Etkinlik verilerinin Twinspace’te paylaşılması 

NĠSAN 2020 *Kitapların tamamının öğrenci takımları tarafından okunması 
*Seçmeli etkinliklerden bir tanesinin gerçekleştirilmesi 
*Etkinlik verilerinin Twinspace’te paylaşılması 
*Kitaplardan en iyi 5 karakterin tespit edilip En İyi Karakter Anketi’nin 
yapılması 

MAYIS 2020 
Proje sonu sınav tarihi 
29.05.2020 

*Ortakların birlikte hazırlayacağı online eleme sınavının yapılması 
*Takımlarda dereceye giren en az 1 en fazla 2 öğrencinin proje sonu 
sınavına getirilmesi 

 
 
OKUTULACAK KĠTAPLAR: 
 KĠTABIN YAZARI  KĠTABIN ADI YAYINEVĠ SAYFA  

1 HASAN ALİ TOPTAŞ BENİ KÖR KUYULARDA İş Bankası Kültür 239 

2 SAİT FAİK ABASIYANIK KUMPANYA Everest 240 

3 ORHAN ASENA TOPLU OYUNLARI 2 Mitos Boyut 224 

4 SEZAİ KARAKOÇ YİTİK CENNET Diriliş 144 

TOPLAM SAYFA SAYISI 847s. 

 
BEKLENEN SONUÇLAR 
*Edebiyatımızın dört seçkin yazarından 4 seçkin örnek çok sayıda öğrenciye okutulacak 
*Proje ortaklarının okullarında kitap üzerinden sosyal-kültürel bir süreç yaşanacak 
 



Öğrenciler; 
*Edebiyatımızın seçkin yazarlarını daha yakından tanıyacak 
*Kitap sayesinde yeni arkadaşlıklar edinecek 
*Yeni bir şehir tanıyacak 
*Edebiyatla dolu bir gün yaşayacak 
*Kitap seçimi konusunda daha titiz davranma alışkanlığı kazanacaktır 
 
KĠTAP SEÇĠM KOMĠSYONU: 
Nedim UZSOY (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 
Halil ÜNAL(İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 
Sadık ÖZKUYUMCU (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 
Melike GÜLERYÜZ (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 
Ömer Faruk GÜNDOĞDU (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) 
 
KĠTAP SEÇĠM KRĠTERLERĠ: 
1-Yerli yazara ait olan, baskısı olan, temini kolay bir kitap olması 
2-Alanında yetkin bir yazara ait olması 
3-Kültürümüzün değer yargılarına aykırı içeriğe sahip olmaması  
4-Lise düzeyindeki öğrencilerin danışman öğretmen yardımıyla kavrayabileceği  içerik ve düşünce 
yapısına sahip olması 
 
KATILIM ġARTLARI: 
a)Projeye, Türkiye genelindeki bütün liselerde görev yapan öğretmenler  9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflarda 
okuyan öğrencilerle katılabilirler. 
b)Aynı okuldan birden fazla ortak kendi takımını oluşturup projeye dahil olabilir. 
c)Ortaklar proje sonunda yapılacak sınava, en fazla iki öğrenci  ile katılabilir. Bu öğrenciler, ortakların 
birlikte hazırlayacakları online sınav ile belirlenecektir 
d)Öğrenciyi projeye dahil eden danışman öğretmen de öğrenciyle birlikte ödüllendirileceğinden, danışman 
öğretmenin yarışma günü öğrenciyle birlikte okulumuzda hazır bulunması gerekmektedir. 
e)Katılımcılardan projeye katılım ve projede gerçekleştirilecek etkinlikler için kesinlikle ücret talep 
edilmeyecektir. 
 
BAġVURULAR: 

 Projeye ortak kabul etmede son tarih 20.03.2020 olarak belirlenmiştir. 
 Projeye ortak olacak öğretmenin e-twinning platformuna üye olması gerekmektedir. 
 Üyeler, proje kurucuları tarafından ortaklığa davet edildikten ve ortaklık talebi onaylandıktan sonra 

projeye dahil edilmiş olurlar. (Ayrıca bir platformdan başvuru talep edilmeyecektir) 
 Ortaklar 10 öğrenciden oluşan takımlarını Twincpace’e üye yapacaklar , öğrencilerin isimlerini 

Twincape’te “Okumak Sizi Bizde Buluşturacak” adlı proje klasörünün içinde ana sayfaya adı ve soyadının 
baş harfi yazılacak şekilde ekleyeceklerdir. 

 Ortaklar şartname ekindeki baĢvuru formunu doldurup ortaklık kabulü için belirlenmiş son tarihe kadar 
imkb.tde@gmail.com adresine göndermelidir. 

 Ortakların projenin sonunda yapılacak sınava getirecekleri öğrenciler Twinpace’te bilgileri verilen 
öğrenciler olmalıdır. 
 
 
 

mailto:imkb.tde@gmail.com


PROJE SONUNDA GERÇEKLEġTĠRĠLECEK  SINAVIN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE 
SAAT: 

 Proje sonu sınavı, 29 Mayıs 2020 Cuma  günü, YeĢilkent Mahallesi ġehit Vahit Elmas Cad. ĠMKB 
Anadolu Lisesi Bozüyük/BĠLECĠK adresinde yapılacaktır. 

 Öğrenci, sınava hangi salonda ve binada gireceğini; 22 Mayıs 2020  Cuma gününden itibaren 
http://www.okumakbulusturacak.weebly.com   adresindeki SINAV SALONLARI bağlantısına 
tıklayarak öğrenecektir 
 
YARIġMANIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR: 

 Sınav, İMKB Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan kurul tarafından hazırlanacak ve tek oturumda 
gerçekleştirilecektir. 

 Sınava girecek öğrenciler yanlarında kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadır. 
 Sınavın süresi 90 dakikadır. Sınav saat 10.00’da baĢlayıp 11.30’da sona erecektir. Sınavda ilk 30 

dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir. 
 Kitaplardan hazırlanacak soru sayısı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır 

 
KĠTABIN ADI SORU SAYISI 
BENİ KÖR KUYULARDA 20 

KUMPANYA  20 

ORHAN ASENA TOPLU OYUNLARI 2 20 

YİTİK CENNET 15 

 
 Her öğrenci bireysel olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, aynı okuldan öğrencilere takım 

değerlendirmesi yapılmayacaktır. 
 Her soru aynı puan değerindedir. 
 Sorular, 5 seçenekli ve test şeklindedir. 4 yanlıĢ, 1 doğruyu götürecektir. 
 Sorular, yukarıda belirtilen kitapların okunma, anlaşılma ve kavranma düzeylerini ölçmeye yönelik bir 

nitelikte olacaktır 
 Sınavda sorulacak sorular yoruma açık olmayacak, tamamen objektif, cevabı kitaptan gösterilebilecek 

nitelikte olacaktır. 
 Soru kitapçıkları, sınav bittikten sonra öğrencilere dağıtılacaktır. 
 Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate  

alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
 
BAġARININ EġĠTLĠĞĠ HÂLĠNDE: 
1. Alt sınıftaki öğrenciler öne geçer. 
2. Eşitlik hâlinin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer. 
3. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer. 
 
 
MĠSAFĠR ETMEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 

 Katılımcılar sınav saatinden 30 dakika (09.30)önce okulumuzda hazır bulunmalıdırlar. 
 Konaklamak isteyen katılımcı öğretmenler için Öğretmenevi ve ilçe otellerinden yararlanılacak, 

öğrencilerin konaklaması  için yatılı okul pansiyonlarından yararlanılacaktır. 
 



 Konaklamak isteyen katılımcılar 15 Mayıs 2020 tarihine kadar bizimle iletişime geçmeli kaç kişi 
konaklayacağını ve konaklayacakların cinsiyetini bildirmelidir. 

 Konaklamak isteyen katılımcıların konaklayacağı yerler 22 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar  
http://www.okumakbulusturacak.weebly.com internet adresinden  ilan edilecektir. 

 Katılımcıların konaklamaları ve konaklama esnasındaki kahvaltı ve yemek ihtiyaçları ücretsiz 
karşılanacaktır. Katılımcıların yeme içme bütçesi İMKB Anadolu Lisesi Okul Aile Başkanlığı tarafından 
karşılanacaktır. 

 Konaklamak isteyen katılımcılardan dileyenler, kendi istedikleri bir yerde de konaklama ücretlerini 
kendileri karşılamak koşuluyla konaklayabilirler. 
 
ORGANĠZASYON PROGRAMI 

 28.05.2020 Saat 20.00’de görsel, işitsel, dramatik sosyal bir  etkinlik gerçekleştirilecektir..(28..05.2020 
akşamı misafir kalacak katılımcılar için) 

 29.05.2020 Yarışma günü ödül töreni öncesi danışman  öğretmenlere(ortaklara) yönelik yazar söyleşisi 
olacaktır. 

 Yarışma sınavı bittikten sonra saat 12.00’de tüm katılımcılara öğle yemeği ikram edilecektir. Öğle yemeği 
bütçesi İMKB Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır. 
 

 TANITIM GEZĠSĠ: ġehir dıĢından gelecek katılımcılardan dileyenler için 28 Mayıs 2020 PerĢembe 
günü 14.00’te ve 29 Mayıs 2020 Cuma günü ödül töreninin ardından Bilecik Merkez ve Söğüt 
Tanıtım Gezisi yapılacaktır. 

 28 Mayıs 2020 günü saat 14.00’te düzenlenecek gezi, aynı gün ilçemize 13.00’e kadar ulaĢan ve 
geziye katılmayı dileyen misafirlerimiz için olacaktır. 

 29 Mayıs 2020 Cuma günü ödül töreninin ardından düzenlenecek gezi, ödül töreni sonrası 
ilçemizden hemen ayrılmak zorunda olmayan ve geziye katılmayı dileyen misafirlerimiz içindir. 

 Katılımcılardan gezi için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  
 Ödül töreni sonrasındaki tanıtım gezisi 19.00’da  sona erecektir.  
 Gezi planı şartname ekindedir. 

 
DĠĞER HUSUSLAR 

 ġehir dıĢından gelecek öğrencilerin ve danıĢman öğretmenin geliĢ-gidiĢ yol masrafları katılımcılar 
tarafından karĢılanacaktır. ( Okul idaresinin uygun görmesi ve Okul Aile Birliği bütçesinin uygun 
olması durumunda geliĢ-gidiĢ yol masrafları katılımcı okulların okul aile birliklerince de 
karĢılanabilir) 

 Proje  için tespit edilen 4 kitabın maliyeti katılımcılar tarafından karĢılanacaktır.(  Okul idaresinin 
uygun görmesi ve Okul Aile Birliği bütçesinin uygun olması durumunda kitaplar katılımcı okulların  
okul aile birliklerince temin edilebilir) 

 İlçemiz kavşak noktasındadır ve Türkiye’nin her yerinden ulaşım imkânı vardır. 
 Toplu taşıma ile şehrimize ulaşacak katılımcılarımız için toplu karşılama saatleri belirlenecek ve internet 

sitesinden duyurulacaktır. Katılımcıların Bozüyük’e ulaşma saatlerini karşılama planımıza göre ayarlaması 
karşılama noktamızda daha az beklemeleri için yararlarına olacaktır. 

 Bunlar dışında organizasyona dahil edilecek diğer etkinlikler yarışma web sitesinden duyurulacaktır. 
 
SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜL TÖRENĠ: 

 Sınav sonuçları, 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 14.00’te yapılacak olan ödül töreninde duyurulacak, 
ödüller bu törende takdim edilecektir. 

 Sınavlar okulumuzda kurulacak sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Sınav sonuçlarına 
itiraz kabul edilmeyecektir. 
 
 
 
 



ÖDÜLLER 
ÖĞRENCĠ ÖDÜLLERĠ 
DERECE ÖDÜL 
BĠRĠNCĠYE TAM ALTIN 
ĠKĠNCĠYE YARIM ALTIN 
ÜÇÜNCÜYE ÇEYREK ALTIN 
 
 
DANIġMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLLERĠ 
DERECE ÖDÜL 
BĠRĠNCĠYE TAM ALTIN 
ĠKĠNCĠYE YARIM ALTIN 
ÜÇÜNCÜYE ÇEYREK ALTIN 
 
Ödüllerin bütçesi 8000 lira olup, bu bütçe ĠMKB Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği BaĢkanlığı 
tarafından karĢılanacaktır. 
 
OKULUMUZ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROJE SONU SINAVINA KATILMASI 
 Okulumuzdan da projeye katılacak ortaklar olacaktır.  
 Okulumuzdan projeye katılan ortakların öğrencileri de aynı şartlar altında 29 Mayıs 2020 tarihinde 

okulumuzda yapılacak olan sınava tabi olacaklardır. 
 Okulumuzdan projeye katılan ortakların öğrencileri dereceye girmeleri halinde ilk üç dışında 

tutulacak, okulumuz tarafından ayrıca ödüllendirilecektir.  
 

BELGE VE HEDĠYELER 
Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi, yarışmaya katılan tüm ortaklara proje 
katılım belgesi verilecektir. 
 
ĠLETĠġĠM 
 

ADRES Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi PK:11300 
BİLECİK/Bozüyük 

TELEFON 228 314 90 80 
WEB http://www.okumakbulusturacak.weebly.com   

http://www.bozuyukimkb.meb.k12.tr 
E-POSTA imkb.tde@gmail.com 
BĠLGĠ ALMA Nedim UZSOY (Proje Kurucu Ortağı) 0505 808 36 08 

https://www.facebook.com/nedim.uzsoy 

http://www.bozuyukimkb.meb.k12.tr/
mailto:imkb.tde@gmail


EK-1 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Aydınlatma Metni 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim 

süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı 

Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına 

dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.  

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya 

ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. 

Söz  konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Milli Eğitim 

Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak 

iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

EK-2 

AÇIK RIZA ONAYI 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli 

bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve 

………………………………………….’nda öğrenim gören ………………………….. T.C.Kimlik 

Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı 

öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen 

faaliyet/etkinliklerin komuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü 

eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında 

paylaşılmasına;  

Onay veriyorum.    Onay vermiyorum.   

 
 

 

….. /…../ 2020 

 
Velisinin/1.Derece Yakının 
 

Adı Soyadı            :……………………………….. 

 

T.C.Kimlik No :……………………………….. 

 

İmzası   :……………………………….. 



…….…………………..LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

 
Velisi bulunduğum, okulunuz ……….sınıfında öğrenim gören .……no’lu 

…………………………adlı öğrencinin Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi ve Şehit Ahmet 
Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin kuruculuğunu üstlendiği 
“Okumak Sizi Bizde Buluşturacak” adlı e-twinning projesi için proje şartnamesinde 
belirtilen tüm etkinliklere  katılma durumu  ve etkinlikler sırasında alınan görsellerinin 
twinspace.etwinning.net internet adresinde paylaşılması bilgim dahilindedir. 
 

Gereğinin yapılmasını arz ederim 
 

   
…./…./2020 

Veli adı soyadı: 
     İmza: 





 Yeşilkent Mah. Şehit Vahit Elmas Cad. No:35 Bozüyük-BİLECİK       Ayrıntılı bilgi için:  Harun TATLILIOĞLU       Süleyman YALÇIN
  e-Posta: 965196@meb.k12.tr                                                                                                          Okul Müdürü                 Müdür Yardımcısı
  İnternet Adresi: bozuyukimkb.meb.k12.tr                                                                                      (0228)3149080                  (0228)3149080    

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  f347-761e-3a63-8275-fdb3  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

Sayı : 13787170-310.01.02-E.3470343 17.02.2020
Konu   :Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
             e-twinning Projesi  

BOZÜYÜK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
              b) Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

  Türk Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçları ve Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği çerçevesinde lise öğrencilerinin dikkatlerini yerli yazarlara çekmek, okuma 
alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kuruculuğunu üstlendiğimiz "Okumak Sizi Bizde 
Buluşturacak" adlı e-twinning projesi kapsamında okulumuzda kitap sınavı ve kültürel 
faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. Proje aşamaları ile ilgili şartname ve program yazımız 
ekinde sunulmuştur.

Proje sonu etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli onayın verilmesi ve 
duyurunun yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

  
  
                     
  
                                                                                                                 Harun TATLILIOĞLU 
                                                                                                                   Okul Müdürü

Ek: 
1-Dilekçe        (1 Sayfa)
2-Şartname      (6 Sayfa)



Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü                   Mehmet ORHAN                           Namık MANCAR                       Ali  KÜPLÜ
Hükümet Konağı  Bozüyük/BİLECİK                      Şube Müdürü                                         Şef                                         V.H.K.İ.
Telefon No  : (0 228) 314 00 59                    Tel :    (0 228) 314 00 59/16                  (0 228) 314 00 59/21             (0 228) 314 00 59/26     
 FaksNo  :   (0 228) 314 10 33                    e-posta: bozuyuk11@meb.gov.tr              İnternet Adresi :www.bozuyuk.meb.gov.tr          

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  db47-fa0f-383e-89bd-ed22  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 39052084-310.01.02-E.3673107 19/02/2020
Konu : Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
            e-twinning Projesi  

                                                        BİLECİK VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi  :  Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 17.02.2019 tarihli ve 13787170 - 
310.01.02-E.3470343 sayılı yazısı.

İlçemiz İMKB Anadolu Lisesi Türk Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçları ve 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde lise öğrencilerinin dikkatlerini yerli yazarlara 
çekmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kuruculuğunu üstlendiği "Okumak 
Sizi Bizde Buluşturacak" adlı e-twinning projesi kapsamında Türkiye geneli kitap sınavı ve 
kültürel faaliyetler gerçekleştirmek istediğini, proje aşamaları ile ilgili şartname ve program 
ilgi yazı ile Müdürlüğümüze bildirmiştir.

Projenin uygulanabilmesi için gerekli onayın alınması hususunda bilgilerinizi ve 
gereğini arz ederim.
            

  Hasan YAMAN
                                                                                                                   Kaymakam
                                                                                                          

EK: İlgi Yazı (1Sayfa)
       Dilekçe (1Sayfa)
       Şartname (6 Sayfa)



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Hürriyet Mahallesi  Üniversite Sk. No:5                                   Bilgi için: Zekai ÇOBANDERE                            Celal SARAÇ
Faks: (0228) 280 11 99                                                                                         Şube Müdürü                               Ar-Ge Birimi 
http://bilecik.meb.gov.tr  strateji11@meb.gov.tr                                      Tel : (0228) 280 11 12                         0505 894 27 40

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  d9c8-6e81-3dd0-8d79-4090  kodu ile teyit edilebilir.

 T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 46070087-604.02-E.4146872 26/02/2020
Konu : Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
              e-Twinning Projesi  

VALİLİK MAKAMINA

İlgi    : Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 17.02.2019 tarihli ve 13787170 -
            310.01.02-E.3470343 sayılı yazısı.

           İlimiz Bozüyük İlçesi İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü Türk Milli Eğitim 
Temel Kanununun genel amaçları ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde lise 
öğrencilerinin dikkatlerini yerli yazarlara çekmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak 
amacıyla kuruculuğunu üstlendiği "Okumak Sizi Bizde Buluşturacak" adlı e-Twinning 
projesi kapsamında Türkiye geneli kitap sınavı ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek 
istediğini, proje aşamaları ile ilgili şartname ve program ilgi yazı ile bildirmiştir.  
         Adı geçen Okul Müdürlüğünün söz konusu projeyi uygulaması 
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

            Ramazan ÇELİK
             Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1-İlgi Yazı ve Eki (3 Sayfa)
2-Şartname (6 Sayfa)

OLUR
26/02/2020

Rahmi KÖSE
Vali a.

Vali Yardımcısı



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Hürriyet Mahallesi  Üniversite Sk. No:5                                   Bilgi için: Zekai ÇOBANDERE               Asuman DEDEOĞLU
Faks: (0228) 280 11 99                                                                                         Şube Müdürü                                              Şef 
http://bilecik.meb.gov.tr  strateji11@meb.gov.tr                                      Tel : (0228) 280 11 12                       (0228) 280 11 83

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  6abf-3a86-3950-a6de-0d8d  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 46070087-604.02-E.4329603 27/02/2020
Konu : Okumak Sizi Bizde Buluşturacak
              e-Twinning Projesi  

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

İlgi    : a) Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğünün 17.02.2019 tarihli ve 13787170 -
               310.01.02-E.3470343 sayılı yazısı.
            b) Bilecik Valiliğinin 26/02/2020 tarihli ve 46070087-604.02-E.4146872 sayılı 
               Makam Onayı.
 
    İlimiz Bozüyük İlçesi İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü Türk Milli Eğitim Temel 
Kanununun Genel Amaçları ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde ortaöğretim 
öğrencilerinin dikkatlerini yerli yazarlara çekmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak 
amacıyla  "Okumak Sizi Bizde Buluşturacak" adlı e-Twinning projesi kapsamında Türkiye 
genelinde kitap okuma sınavı ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek istediği ilgi (a) yazı ile 
Müdürlüğümüze bildirilmiş, ilgi (b) onay ile ilimizde uygulanması uygun görülmüş olup 
Proje aşamaları ile ilgili şartname ve program yazımız ekinde sunulmuştur.

Söz konusu projenin Türkiye genelinde uygulanmak üzere izin onayının verilmesi, tüm 
ortaöğretim okullarına duyurusunun yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                    Rahmi KÖSE
                                                                                                                          Vali a.
                                                                                                                   Vali Yardımcısı

Ek:
İlgi (a) yazı ve ekleri (11 sayfa)1-
İlgi (b) onay (1 sayfa)2-





BOZÜYÜK İMKB ANADOLU LİSESİ

OKUMAK SİZİ BULUŞTURACAK E-TWİNNİNG PROJESİ BAŞVURU FORMU

İmza

TELEFON:

KATILIMCI ÖĞRETMEN BİLGİLERİ

ADI SOYADI:

BRANŞI:

GÖREV YAPTIĞI KURUM:

İLİ/İLÇESİ:

E-POSTA ADRESİ:

KATILIMCI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

BİRİNCİ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

İKİNCİ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

ÜÇÜNCÜ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

DÖRDÜNCÜ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

BEŞİNCİ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

ALTINCI ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

YEDİNCİ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

SEKİZİNCİ ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

DOKUZUNCU ÖĞRENCİ
ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

ADI SOYADI SINIFI CİNSİYETİ

NOT:   29 Mayıs 2020 tarihinde proje sınavına getirilecek öğrenciler bu listede adı olup eleme 

sınavında ilk ikiye kalacak öğrenciler olmalıdır.

ADRES:

SORUMLU İDARECİ

Ad Soyad:

Tarih:

SORUMLU ÖĞRETMEN 

Ad Soyad:

İmza

ONUNCU ÖĞRENCİ






