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PROJE ADI: Kitap, Okuyan Nesillerle Anlam Kazanır (KONAK) 

PROJE SÜRESİ: 8 Ay 

PROJE SLOGANI: “Konak’ta Kitap-Sanat El Ele!” 

KAPSAM: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Okul Öncesi Kurumlar,  İlkokullar(1, 

2, 3, 4. Sınıflar), Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları 

DAYANAĞI: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği’nin Toplum Hizmeti başlıklı 12. maddesinin (e) bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yapmak” hükmü projenin dayanağını oluşturmaktadır(.2023 vizyon belgesi) 

AMAÇ: Eğitimde fırsat eşitliğini sunarak ilçemizdeki öğrencilerin düzenli okuma alışkanlığı olan, 

kültürel ve sanatsal yapısı gelişmiş, nitelikli özgüvene sahip bireyler haline gelmelerini sağlamaktır. 

HEDEFLER 

1. Öğrencilerin okumaya özendirilmesi ve düzenli okuma alışkanlığı edinmiş nesillere sahip olma 

2. Öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, analitik, yansıtıcı, bilimsel, empatik düşünme becerilerini geliştirme 

3. Okuduğunu anlayan, yorumlayan; kendini tanıyan ve ifade eden; nitelikli, özgüven sahibi, doğaya 

karşı duyarlı nesiller yetiştirme 

4. Öğrencilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlama 

5. Söz varlığını zenginleştirme 

6. Kütüphane kullanımının özendirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi 

7. Sanata ilgili olan ve sanatsal zevke sahip nesiller yetişmesini sağlama 

8. Yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenilenlerin hayatla ilişkilendirilmesine olanak verme 

9. Okumayı farklı disiplinlerle ilişkilendirme 

10. Çoklu zekâ alanlarını harekete geçirme 

11. Hayal dünyası gelişmiş, düşünen, tasarlayan, üreten nesiller yetişmesini sağlama 

12. Ekolojik okur-yazarlık geliştirmek. 

 

PAYDAŞLAR 

1. Konak Kaymakamlığı 

2. Konak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
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PROJENİN İŞLEYİŞİ 

 

1. Projenin hazırlanmasından, projenin gerçekleştirilmesinden, projenin ilgili sitelerde duyurulmasından, 

basınla paylaşılmasından, Türkçe öğretmenlerinden oluşan Konak İlçe Proje Ekibi Temel Eğitim 

Grubu sorumlu olacaktır. Konak İlçe Proje Ekibinde görevli öğretmenler, bu proje için oluşturulan okul 

proje komisyonlarında hiçbir surette görev alamazlar. 

2. Projenin okullarda yürütülmesinden okul müdürleri sorumludur. 

3. Proje 9 Alt Projeden oluşmaktadır. 

4. Her alt proje kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. 

5. Proje kapsamındaki her okulda, “Okul Proje Komisyonu” oluşturulacaktır. 

(Okul Proje Komisyonu, okul türlerine göre aşağıdaki şekilde oluşmalıdır: 

İlkokullarda,  

Okul müdürü, her sınıf düzeyinde zümre başkanları, görsel sanatlar öğretmeni, müzik öğretmeni ve 

gönüllü diğer branş öğretmenlerinden oluşur. 

Ortaokul ve İmam hatip Ortaokullarında, 

Okul müdürü ve tüm Türkçe, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik öğretmenlerinden oluşur.) 

6. Okul proje komisyonlarının görevleri; 

6.1. Projeyi ayrıntılı olarak inceler ve bütün idareci, öğretmen ve öğrencilere tanıtır. 

6.2. Alt projelerin takvimlerine eksiksiz uyar, tüm iş ve işlemleri aksaklığa yer vermeden yerine 

getirir. 

6.3. Aylık çalışma değerlendirmelerini ve ürünleri raporlayarak Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderir. 

6.4. Yapılan çalışmaların ve hazırlanan ürünlerin özenle yerine getirilmesini sağlar. 

6.5. Yılsonu yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderir. 
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ALT PROJE ÇALIŞMALARI 

A. Kitap Okuma 

A.1. Her Zaman, Her Yerde Okuyorum 

A.2. Duvar Gazetesi ( değerler eğitimine yönelik) 

A.3. “Okuma Minderim” Tasarım Yarışması 

A.4. Okur Gözüyle Kitap 

A.5. Ben Yazarım Sonunu 

A.6. Öykülüyorum 

B. Oyuncağımı Kendim Yapıyorum 

C. 5D (DOĞA) Projesi 

D. Sanatçı Okurlar 

D.1. “Okuyan Öğretmen Yazar” Anı Yazma Yarışması 

D.2. KONAK Çocuk Korosu 

D.3. “Kitap Kahramanım” Maske Yarışması 

E. Münazara Şenliği 
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A. KİTAP OKUMA 

A.1. HER ZAMAN HER YERDE OKUYORUM 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokullar ile Ortaokullar 

ve İmam Hatip Ortaokulları  

PROJENİN AMACI: Her zaman, her yerde olanakları ölçüsünde okuyan nesiller kazanmak; eğitimde 

fırsat eşitliğini sağlamak, farklı okuma yöntemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Projenin uygulanmasından ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında, her sınıf düzeyinde zümre 

başkanları; ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında tüm Türkçe öğretmenleri sorumludur. 

2. Projenin planlandığı şekilde ve tam olarak uygulanması okul müdürünün sorumluluğundadır. 

3. Her okul, Türkçe derslerinde uygulanmak üzere, okuma saati takvimi oluşturacaktır. Takvimin 

hazırlanmasında ve ilçeye bildirilmesinde aşağıdaki tabloda verilen tarihlerin aksatılması durumunda 

sorumluluk okul müdürüne aittir. 

4. Her okul, her sınıf düzeyi için kitapları kendisi belirleyecektir. Her dönem için en az bir kitap 

seçilecektir. Kitapların seçiminde ilkokullarda okul müdürünün başkanlığında, her sınıf düzeyinde 

zümre başkanları; ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında tüm Türkçe öğretmenleri sorumludur. 

Kitaplar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2’nci maddesinde ifade edilen “Türk Millî 

Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak; Anayasa’da ve Millî 

Eğitim Temel Kanunu’nda açıkça hükme bağlanmış eşitlik ilkesi gözetilerek temel insan hak ve 

özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşımla seçilmelidir. Seçilen 

kitapların uygun olmaması durumunda okul müdürü sorumludur. 

5. Aynı eserin farklı yayınevleri tarafından farklı sayfa sayıları ile basılması, farklı içerikte basılması gibi 

durumların göz önünde bulundurulması okul proje komisyonları sorumluluğundadır. Kitap seçimi, 

aynı kitabı okuyacak öğrenciler arasında farklılığa yol açmayacak şekilde, özenle yapılmalıdır. 

6. Okuma saatlerinde, okunan kitabın ve öğrencilerin özelliklerine göre aşağıda verilen okuma 

yöntemleri uygulanacaktır. Proje süresince aynı okuma yönteminin uygulanmamasına, farklı 

yöntemlerin kullanılmasına özen gösterilecektir. 

a. Sesli Okuma,  

b. Sessiz Okuma,  

c. Canlandırarak Okuma,  

d. Okuma Tiyatrosu,  

e. Seçici Okuma,  

f. Not Alarak Okuma,  

g. İşaretleyerek Okuma,  

h. Tahmin ederek Okuma,  

i. Tartışarak Okuma 

j. Soru sorarak Okuma 

k. Eleştirel Okuma 
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7. Okuma saatlerinin sınıfta uygulanması dışında, okulların kendi olanakları dikkate alınarak diğer 

ortamlarda da ( bahçe, spor salonu, park, piknik, toplu taşıma vb.) uygulanması sağlanacaktır. 

Uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasından okul müdürü sorumludur.  

8. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları, 6 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında, seçtiği kitaplardan sınav 

soruları hazırlamak ve sınavı kendi öğrencilerine uygulamakla yükümlüdür. Sınav sonucunda 

dereceye giren öğrencilere ödülleri kendi okulları tarafından verilecektir. İlkokullarda kitap panoları ile 

“Okur Gözüyle Kitap” ve “Ben Yazarım Sonunu” yarışmaları değerlendirme aracı olarak 

kullanılacaktır. 

9. Kitap ve ödüllerin temini ile diğer ihtiyaç durumlarında okul aile birliğinden destek alınabilir.  

10. Öğrenciler, kendi evlerinde herkesin kullanımına açık okuma köşeleri hazırlamaları konusunda teşvik 

edileceklerdir. Okul proje komisyonları tarafından seçilen fotoğraflar konakprojesi@hotmail.com 

adresine gönderilecektir. 

11. Her okul, kendi olanakları çerçevesinde, kitap fuarlarında gönüllü olarak öğrencilerin yazarlarla 

buluşmasını sağlayacaktır. Etkinlikler fotoğraflanacak ve okul proje komisyonları tarafından seçilen 

fotoğraflar konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir. 

12. Okullar, kendi belirledikleri ve anlaştıkları sınıflar ve/veya okullar arasında kitap değiştirme etkinliğini 

içeren Kitap Kardeşliği oluşturabilirler. 

 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Soruların hazırlanmasından, sınavın uygulanmasından ve değerlendirilmesinden ortaokullar ve imam 

hatip ortaokullarında okul müdürlüğü ile tüm Türkçe öğretmenleri sorumludur. İlkokullarda sınav 

yapılmayacağı için “Okur Gözüyle Kitap” ve “Ben Yazarım Sonunu” yarışmaları değerlendirme aracı 

olarak kullanılacaktır. 

2. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları, seçtiği kitapların sorularını hazırlayıp kitapçık haline 

getirecektir. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları proje takviminde belirtilen tarihlerde 

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir. 

3. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları için sınav soruları açık uçlu, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, 

boşluk doldurma, doğru yanlış gibi farklı maddeler kullanılarak hazırlanabilir. 

4. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarında sınav sonucunda her sınıf düzeyinde en yüksek puanı 

alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje takviminde belirtilen tarihlerde okul müdürlüğü tarafından 

ödüllendirilecektir. İlkokullarda  “Okur Gözüyle Kitap” ve “Ben Yazarım Sonunu” yarışmalarında 

dereceye giren öğrenciler okul müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir. Ödüllendirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi ve ödüllendirme ölçütleri okul proje komisyonunun inisiyatifindedir. 

5. Yılsonu raporunda aşağıdaki belgeler yer alacaktır. 

a. Okul müdürünün, okuma saatlerinin planlandığı şekilde yapıldığına dair yazılı doğruluk beyanı. 

b. Farklı sınıfların farklı saatlerde ve yerlerde okuma gerçekleştirdiklerine dair fotoğraf vb. belgeler. 

c. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarında kitap sınavlarının uygulanması sırasında çekilen 

fotoğraflar.  

d. Okulların ödül törenleri fotoğrafları 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
mailto:ozelburokonak@gmail.com
mailto:ozelburokonak@gmail.com
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e. Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokullarında tüm Türkçe öğretmenlerinin, ilkokullarda Sınıf 

öğretmenlerinin (2, 3, 4. Sınıf öğretmenleri) “Her Zaman Her Yerde Okuyorum” alt projesiyle ilgili 

yazılı görüşleri. 

PROJE TAKVİMİ: 

I. Dönem ve II. Dönem İçin Seçilen kitap isimlerinin ve sınav tarihlerinin 

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilmesi. 

30 Kasım 2020 

Okuma saatlerinin başlama tarihi 11 Kasım 2020 

Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları tarafından I. Dönem sınav 

kitapçığının, cevap anahtarının ve dereceye giren öğrenci bilgilerinin  

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilmesi. 

06-10 Ocak 2020 

Dereceye giren öğrencilere okulları tarafından ödüllerinin verilmesi 13-17 Ocak 2020 

Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları tarafından II. Dönem sınav 

kitapçığının, cevap anahtarının ve dereceye giren öğrenci bilgilerinin  

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilmesi. 

23-26 Mayıs 2020 

Dereceye giren öğrencilere okulları tarafından ödüllerinin verilmesi 27-31 Mayıs 2020 

Yılsonu raporunun konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilmesi. 01-05 Haziran 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
mailto:ozelburokonak@gmail.com
mailto:ozelburokonak@gmail.com
mailto:ozelburokonak@gmail.com
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A.2. OKUL DUVAR GAZETESİ 

PROJE KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi Ortaokullar ve İmam Hatip 

Ortaokulları 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerisini, öğrenme teknik farklılıkları dikkate alarak 

geliştirmek 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

 Okul proje komisyonu tarafından özgün, yaratıcı, işlevsel nitelikte ve her sınıf düzeyi için ayrı olmak 

üzere tasarlanmış panolar; öğrencilerin kolay ulaşıp görebileceği bir yere konulacak.  

 “Aylara göre belirlenen kitap listesi” uyarınca, öğrencilerden; o ay okunan kitapla ilgili, panolar 

aracılığıyla dönüt alınacak ve aşağıdaki “Değerler Eğitim” konuları da duvar gazetesine işlenecek.  

 Okuduğu kitabı tanıtan resim, karikatür, afişler; kitabın öğrencide yarattığı duyguları ifade eden şiir, 

kompozisyon ve “Değerler Eğitim” konuları ile çalışmalar yapılacaktır. 

 Hazırlanan çalışmalar Türkçe öğretmenlerine teslim edilecektir. 

 Türkçe öğretmenleri gerekli değerlendirmeyi yaparak panoya asılacak çalışmaları okul proje 

komisyonuna teslim edecektir. 

 Okul proje komisyonu teslim aldığı çalışmalarla panoyu düzenleyecektir. 

 Hazırlanan panoların fotoğrafları okul adı ve sınıf düzeyi eklenerek bir sonraki ayın ilk hafta sonuna 

kadar ilçe proje ekibine teslim edilmek üzere konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir. 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 Pano fotoğrafları, okulların panoları aktif kullanmasına, özgünlüğüne ve yaratıcılığına bakılarak 

değerlendirilecektir. 

 Her düzey ve türdeki okullar arasından en iyi çalışmalar seçilip ödüllendirilecektir.  

 Her dönem sonunda yapılacak değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web 

adresinden duyurulacak.  

 "Kasım ve aralık" ayı kitapları birinci dönem, "ocak-şubat-mart-nisan" ayı kitapları ikinci dönem 

değerlendirilecektir. 

PROJE TAKVİMİ: 

 

Panonun oluşturulması 25-29 Kasım 2019 

Panoya eserlerin asılıp raporla sunulması Bir sonraki ayın ilk hafta sonuna kadar 

Birinci dönemde en iyilerin seçilmesi ve duyurulması 13 Ocak 2020 

İkinci dönemde en iyilerin seçilmesi ve duyurulması 11 Mayıs 2020 

DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARI 
KASIM AYI - SEVGİ  OCAK AYI -MERHAMET  MART AYI- YARDIMLAŞMA 
ARALIK AYI-SAYGI  ŞUBAT AYI -BARIŞ  NİSAN AYI -DOSTLUK 

mailto:ozelburokonak@gmail.com


8 
 

A.3. “OKUMA MİNDERİM” TASARIM YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokullar ile 

Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları  

PROJENİN AMACI: Okuma ilgisi ve zevkine sahip nesiller yetiştirmek, okumayı eğlenceli kılacak 

materyal geliştirmek 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Bu projedeki “okuma minderi” ifadesi ile  

 Okuma etkinliği sırasında kullanılan,  

 Sırt ya da kol askısı sayesinde her yere kolay taşınabilir,  

 Kitap koyma cebi bulunan,  

 İçi yumuşak bir malzeme ile doldurulup dikilen,  

 Oturmaya yarayan şilte kastedilmektedir. 

2. Bu projedeki “tasarım” ifadesi ile bir nesnenin, zihinde özgün olarak kurgulanarak ürün haline 

getirilmesi kastedilmektedir. 

3. Okuma minderlerinin boyutu, malzemesi, tasarımı konularında projeye özgü bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki değerlendirme ölçeğinde yer alan ölçütler, puanlama için esas 

alınacaktır. 

4. Okuma minderleri; öğrencinin kendisi tarafından, okuma saatlerinde, boş zamanlarında ve okul 

idaresinin uygun gördüğü diğer zamanlarda kolaylıkla taşıyıp kullanabileceği şekilde tasarlanacaktır. 

5. Okuma minderlerinin; okumaya yönelik olumlu tutumu arttırıcı, okuma isteğini teşvik edici, 

yetişkinlerden ziyade çocukları özendirici niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, 

tasarım sırasında öğrenciye, rehberlik dışında hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır. 

6. Okuma minderlerinin tasarımı, düzenlenmesi, okul proje komisyonları ve İlçe Proje Ekibi tarafından 

değerlendirilmesi sırasında okuldaki öğrencilerin gelişimsel ve davranışsal özellikleri göz önünde 

bulundurulacaktır. 

7. Okuma minderi tasarım yarışması en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar, tüm öğrenciler ve okul 

personeline duyurulacaktır. 

8. Tasarım yarışması süresince okul Teknoloji Tasarım ile Görsel Sanatlar öğretmenleri, öğrencilere 

rehberlik edecek ve kendi derslerinde bu tasarımlara zaman ayıracaklardır. 

9.  Her okulun kendi öğrencilerinin tasarladığı okuma minderleri, 23 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında, 

o okulun kendi proje komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirme 

sonucunda 1, 2, 3. Seçilen tasarımların fotoğrafları 27 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir. 

10. İlçe proje ekibi tarafından seçilen okuma minderi fotoğrafları Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sayfasında yayınlanacaktır. 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Okuma minderi fotoğrafları, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 100 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

2. En yüksek puan alan 1, 2, 3. çalışmalar seçilip ödüllendirilecektir.  

3. Değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web adresinden duyurulacaktır.  

4. Değerlendirmede dereceye giren ortaokullar, münazara etkinliğine katılmaya hak kazanacaktır. 

5. Değerlendirmede dereceye giren ilkokullar, Mayıs 2020’da düzenlenecek Kitap Şenliğine 

katılmaya hak kazanacaktır. 

PUANLAMA: 

ÖLÇÜT PUAN 

Özgünlük 20 

Yaratıcılık 20 

Projenin işleyişinin 1. Maddesine uygunluk 30 

Projenin işleyişinin 4. Maddesine uygunluk 10 

Projenin işleyişinin 5. Maddesine uygunluk 10 

Gönderilen fotoğrafların netliği 10 

 

PROJE TAKVİMİ: 

Okullara yarışma duyurusunun yapılması 06 Kasım 2019 

Okulların, kendi öğrencilerine yarışma duyurusunun yapılması 11 – 15 Kasım 2019 

Okul proje komisyonu tarafından Ürünlerin Değerlendirilmesi ve 1, 

2, 3. Ürünlerin seçilmesi 
23 – 27 Aralık 2019 

Okullarda dereceye giren ürünlerin fotoğraflarının 

konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilmesi 
27 – 31 Aralık 2019 

İlçe Proje Ekibinin ürün fotoğraflarını değerlendirmesi 06 – 10 Ocak 2020 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 13 – 17 Ocak 2020 

 

 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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A.4. “OKUR GÖZÜYLE KİTAP” TASARIM YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokulların 2, 3, 4. 

Sınıf Öğrencileri 

PROJENİN AMACI: İlkokul öğrencilerinin yansıtıcı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek; 

okumanın eğlenceli, okurun etkin olmasını sağlamak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Her ilkokul, seçtiği kitabın öğrencilerce okunmasından sonra isteyen öğrencilerin ekte verilen form 

örneği uyarınca bu yarışmaya katılmasından sorumludur. 

2. Form örneğinde belirtilen alanlar, öğrencinin kendisi tarafından görsel ögeler ve / veya yazılı 

ifadelerle doldurulacaktır. Tasarım sırasında öğrencinin hayal gücünü yansıtmasına hiçbir 

müdahalede bulunulmamalıdır.  

3. Bir çalışma, bir öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. Birden fazla öğrencinin hazırladığı çalışmalar 

değerlendirme kapsamı dışındadır. 

4. Form örneği uyarınca tasarım gerçekleştirme sırasında; okumaya yönelik olumlu tutumu arttırıcı, 

okuma isteğini teşvik edici, yetişkinlerden ziyade çocukları özendirici amaçlara yönelik olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, tasarım sırasında öğrenciye, rehberlik dışında hiçbir müdahalede 

bulunulmamalıdır. 

5. Form örneği uyarınca çalışmaların tasarımı, düzenlenmesi, okul proje komisyonları ve İlçe Proje 

Ekibi tarafından değerlendirilmesi sırasında okuldaki öğrencilerin gelişimsel ve davranışsal 

özellikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

6. Çalışmalar, 35 cm. × 50 cm. ölçülerinde resim kâğıdına yapılmalıdır. Pastel boya veya kuru boya 

kullanılmalıdır. 

7. “Okur Gözüyle Kitap” Tasarım Yarışması en geç 9 Kasım 2019 tarihine kadar, tüm öğrenciler ve 

okul personeline her okulun okul proje komisyonu tarafından duyurulacaktır. 

8. Tasarım yarışması süresince okul sınıf öğretmenleri ile Görsel Sanatlar öğretmenleri, öğrencilere 

rehberlik edecek ve kendi derslerinde bu tasarımlara zaman ayıracaklardır. 

9.  Her okulun kendi öğrencilerinin tasarladığı “Okur Gözüyle Kitap” çalışmaları, proje takviminde 

belirtilen tarihler arasında, o okulun kendi proje komisyonu tarafından ön değerlendirmeye 

alınacaktır. Ön değerlendirme sonucunda 1, 2, 3. seçilen çalışmalar Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilecektir. 

10. İlçe Proje Ekibi tarafından seçilen “Okur Gözüyle Kitap” çalışmaları Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacaktır. 

11. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan öğrenciler, Mayıs 2020’de düzenlenecek 

Kitap Şenliği etkinliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. “Okur Gözüyle Kitap” tasarım çalışmaları, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 100 puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Okul proje komisyonlarının değerlendirmelerinde en yüksek puanı alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde okul müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir. Kitap ve ödüllerin 

temini ile diğer ihtiyaç durumlarında okul aile birliğinden destek alınabilir.  Ödüllendirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi ve ödüllendirme ölçütleri okul proje komisyonunun inisiyatifindedir. 

3. İlçe Proje Ekibinin değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir 

4. Değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web adresinden duyurulacaktır.  

5. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan öğrenciler, Mayıs 2020’de 

düzenlenecek Kitap Şenliği etkinliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 

PUANLAMA: 

ÖLÇÜT PUAN 

Yaratıcılık 20 

Hayal gücünün kullanımı 20 

Örnek forma uygunluk 20 

Konu anlatım, kompozisyon 20 

Boyama tekniği 20 

 

PROJE TAKVİMİ 

Okullara yarışma duyurusunun yapılması 06 Kasım 2019 

Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma duyurusunun 

yapılması 
11 – 15 Kasım 2019 

Okul proje komisyonu tarafından I. Dönem çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve 1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
6 – 10 Ocak 2020 

Okullarda I. Dönemde dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
3 – 7 Şubat 2020 

Okul proje komisyonlarınca I. Dönemde1, 2, 3. Seçilen çalışmaların 

sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
13-17 Ocak 2020 

İlçe Proje Ekibinin I. Dönem çalışmalarını değerlendirmesi 10 – 14 Şubat 2020 

I. Dönem Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 17 – 21 Şubat 2020 

Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma duyurusunun 

yapılması 
10 – 14 Şubat 2020 

Okul proje komisyonu tarafından II. Dönem çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve 1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
13 – 17 Nisan 2020 

Okullarda II. Dönemde dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
17 – 22 Nisan 2020 

Okul proje komisyonlarınca II. Dönemde 1, 2, 3. Seçilen 

çalışmaların sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
23 Nisan 2020 

İlçe Proje Ekibinin II. Dönem çalışmalarını değerlendirmesi 22 – 28 Nisan 2020 

II. Dönem Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 29 – 30 Nisan 2020 
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A.5. “BEN YAZARIM SONUNU” YARATICI YAZMA YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokulların 2, 3, 4. 

Sınıf Öğrencileri 

PROJENİN AMACI: İlkokul öğrencilerinin yansıtıcı, yaratıcı düşünme becerileri ile okuma ve yazma 

dil becerilerini geliştirmek; okumanın eğlenceli, okurun etkin olmasını sağlamak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Bu yarışmada öğrencilerin, okul proje komisyonu tarafından seçilen kitapların sonunu kendi hayal 

güçlerini, yaratıcılıklarını kullanarak değiştirmeleri ve bunu bir kompozisyon halinde ifade etmeleri 

beklenmektedir. 

2. Her ilkokul, seçtiği kitabın öğrencilerce okunmasından sonra isteyen öğrencilerin bu yarışmaya 

katılmasından sorumludur. 

3. Bir çalışma, bir öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. Birden fazla öğrencinin hazırladığı çalışmalar 

değerlendirme kapsamı dışındadır. 

4. Öğrencinin okuduğu kitaba kendi istediği sonu yazması; okumaya yönelik olumlu tutumu arttırıcı, 

okuma isteğini teşvik edici, yetişkinlerden ziyade çocukları özendirici amaçlara yönelik olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, yazma sırasında öğrenciye, rehberlik dışında hiçbir müdahalede 

bulunulmamalıdır. 

5. Kitabın sonunun öğrenci tarafından yeniden kurgulanmasına ilişkin tasarım, düzenlenme, okul proje 

komisyonları ve İlçe Proje Ekibi tarafından değerlendirilmesi sırasında okuldaki öğrencilerin 

gelişimsel ve davranışsal özellikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

6. Çalışmalar, A4 boyutunda çizgili ya da çizgisiz kâğıda, öğrencinin kendi el yazısı ile okunaklı halde 

yazılmış olmalıdır. Kurşun kalem kullanımının değerlendirmeye olumsuz etkisi bulunmamaktadır. 

7. Çalışmanın uzunluğu başlık ve diğer bilgiler haricinde en az 60, en fazla 150 kelime olmalıdır. 

Bunun dışındaki eserler değerlendirme kapsamı dışındadır. 

8. Sayfa kenar boşlukları soldan 3 cm, yukardan 3 cm, alttan 2 cm, sağdan 2 cm olmalıdır.  

9. Yarışma, en geç 9 Kasım 2019 tarihine kadar, tüm öğrenciler ve okul personeline her okulun okul 

proje komisyonu tarafından duyurulacaktır. 

10. Yarışma süresince okul sınıf öğretmenleri öğrencilere rehberlik edecek ve kendi derslerinde yazma 

etkinliğine zaman ayıracaklardır.  

11. Her okulun kendi öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, proje takviminde belirtilen tarihler arasında, o 

okulun kendi proje komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirme 

sonucunda 1, 2, 3. seçilen çalışmalar Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden 

teslim edilecektir. 

12. İlçe Proje Ekibi tarafından seçilen “Ben Yazarım Sonunu” çalışmaları Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü web sayfasında yayınlanacaktır. 

13. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan öğrenciler, Mayıs 2020’da düzenlenecek 

Kitap Şenliği etkinliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. “Ben Yazarım Sonunu” Yarışması çalışmaları, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 100 puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Okul proje komisyonlarının değerlendirmelerinde en yüksek puanı alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde okul müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir. Kitap ve ödüllerin 

temini ile diğer ihtiyaç durumlarında okul aile birliğinden destek alınabilir.  Ödüllendirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi ve ödüllendirme ölçütleri okul proje komisyonunun inisiyatifindedir. 

3. İlçe Proje Ekibinin değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir 

4. Değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web adresinden duyurulacaktır.  

5. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan öğrenciler, Mayıs 2020’da 

düzenlenecek Kitap Şenliği etkinliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 

PUANLAMA: 

ÖLÇÜT PUAN 

Yaratıcılık 20 

Hayal gücünün kullanımı 20 

Projenin İşleyişinin 6. Maddesine uygunluk 10 

Projenin İşleyişinin 8. Maddesine uygunluk 10 

Noktalama ve yazım kurallarına uygunluk 20 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 20 

 

PROJE TAKVİMİ 

Okullara yarışma duyurusunun yapılması 06 Kasım 2019 

I. Dönem Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma 

duyurusunun yapılması 
11 – 15 Kasım 2019 

Okul proje komisyonu tarafından I. Dönem çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve 1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
6 – 10 Ocak 2020 

Okullarda I. Dönemde dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
3 – 7 Şubat 2020 

Okul proje komisyonlarınca I. Dönemde1, 2, 3. Seçilen çalışmaların 

sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
13-17 Ocak 2020 

İlçe Proje Ekibinin I. Dönem çalışmalarını değerlendirmesi 10 – 14 Şubat 2020 

I. Dönem Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 17 – 21 Şubat 2020 

II. Dönem Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma 

duyurusunun yapılması 
10 – 14 Şubat 2020 

Okul proje komisyonu tarafından II. Dönem çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve 1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
13 – 17 Nisan 2020 

Okullarda II. Dönemde dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
17 – 20 Nisan 2020 

Okul proje komisyonlarınca II. Dönemde 1, 2, 3. Seçilen 

çalışmaların sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
23 Nisan 2020 

İlçe Proje Ekibinin II. Dönem çalışmalarını değerlendirmesi 24 – 27 Nisan 2020 

II. Dönem Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 27 – 30 Nisan 2020 
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A.6 ÖYKÜLÜYORUM 

PROJENİN SLOGANI: “KÜPLERCE ÖYKÜM VAR.”  

PROJENİN SÜRESİ: 7 ay 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi Ortaokullar ve İmam 

Hatip Ortaokullarındaki 7.sınıf öğrenciler, çalışan idareci ve öğretmenler. 

PROJENİN DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin  11. 

maddesinin 1. bendinde izah edilen “Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi 

ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve 

geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, 

bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve 

saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.” ifadesine 

dayanmaktadır. 

PROJENİN HEDEFLERİ:  

1. Her yaştan öğrencinin sözel ifade ve dilsel gelişimini artırmak. 

2. Öğrencilerin sözcük dağarcığını artırmak. 

3. Öğrencinin topluluk karşısında konuşma becerisini yükseltmek. 

4. Öğrencilerde öyküye merak uyandırmak. 

5. Öğrencilere öykü kavramını tüm yapısal unsurlarıyla tanıtmak. 

6. Öykü söylemek ve yazmak üzerine yeteneği olan öğrencileri tespit etmek. 

7. Öğrencilerin hayal dünyasını harekete geçirerek özgün öyküler oluşmasını sağlamak.  

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

9 adet küp oluşturulur, küplerin üç tanesi standart hazırlanacaktır. Küplerin biri hikâyenin yapısal 

unsurlarından zaman kavramını, biri yer(mekân) kavramını, sonuncusu ise kişi öğesini tamamlamaya 

yönelik hazırlanmalıdır. Diğer küpler ise olay ve durum gibi öğeleri tamamlayacak ve destekleyecek 

unsurlarla donatılmalıdır. Öğrenciler sınıf ortamında gruplar halinde ya da bireysel olarak öykü küpü 

etkinliğine katılabilirler. Grup halinde oynandığında grupların 4-5 kişilik olması gerekmektedir.  

Gruptan/öğrenciden sallayarak yüzeye attığı küplerin üst tarafındaki kavram ve nesneleri kullanarak bir 

öykü oluşturması/oluşturmaları istenir. Bu öykü yazılı olarak ifade edilecektir. Yazılı ifadenin toplam süresi 

30 dakikadır. Yarışmalar yazılı ifade şekline göre düzenlenecektir. Sınıf düzeyinde en iyi öyküyü öğretmen 

belirleyecektir. Okul düzeyinde en iyi öyküyü öğretmenlerden oluşan bir kurul seçecektir. İlçe düzeyinde ise 

temsilci belirleyen tüm okulların gönderdiği yazılı öyküler Konak İlçe Proje Ekibi tarafından belirlenen jüri 

tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.  

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Küplerin üst yüzeyindeki sözcüklerin tamamının öykünün içeriğinde kullanılması gerekmektedir.  

2. İfade sırasında sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarına uygun kullanılması gerekmektedir.  

3. Türkçenin doğru ve güzel ifade edilmesi esas kıstastır. 

4.  İfade sırasında tekrarlara düşmemek önemlidir.  
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PROJENİN UYGULANIŞ TAKVİMİ: 

 6 Kasım- 15 Kasım 2019 / Tüm okullara projenin duyurulması  

15 Kasım 2019- 15 Nisan 2020/ Okul düzeyinde temsilcilerin belirlenmesi  

15 Nisan 2020- 15 Mayıs 2020 / İlçe derecelerinin belirlenmesi ve katılımcıların ödüllendirilmesi   

 

 Her okul etkinliğin görsel unsurlarını konakprojesi@gmail.com adresine gönderecektir. 
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B. OYUNCAĞIMI KENDİM YAPIYORUM 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokullar(1. Ve 2. 

Sınıflar) ve anasınıfları. 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin yansıtıcı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek; okumanın 

eğlenceli, okurun etkin olmasını sağlamak. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Çeşitli kumaşlar ve çeşitli ipler kullanarak, atık malzemeler kullanarak oyuncaklar ve oyuncak 

bebekler yapmaya yönelik bir projedir. 

2. Tasarım sırasında öğrencinin hayal gücünü yansıtmasına hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır.  

3. Bir çalışma, bir öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. Birden fazla öğrencinin hazırladığı çalışmalar 

değerlendirme kapsamı dışındadır. 

4. Tasarım gerçekleştirme sırasında; aile desteği önemli olmakla birlikte, yaratıcılığını teşvik edici, 

yetişkinlerden ziyade çocukları özendirici amaçlara yönelik olması gerekmektedir. Bu nedenle, 

tasarım sırasında öğrenciye, rehberlik dışında hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır. 

5. Çalışmaların tasarımı, düzenlenmesi, okul proje komisyonları ve İlçe Proje Ekibi tarafından 

değerlendirilmesi sırasında okuldaki öğrencilerin gelişimsel ve davranışsal özellikleri göz önünde 

bulundurulacaktır. 

6. Oyuncakların hazırlanmasında karton, kumaş, ahşap, boya, kalem, hamur vb. farklı malzemeler 

kullanılabilir. Boyutu ve malzemesi konusunda projeye özgü bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

7. Tasarım yarışması süresince ilkokullarda okul Sınıf Öğretmenleri öğrencilere rehberlik edecek ve 

kendi derslerinde bu tasarımlara zaman ayıracaklardır. 

8.  Her okulun kendi öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar, proje takviminde belirtilen tarihler arasında, 

o okulun kendi proje komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirme 

sonucunda 1, 2,  seçilen çalışmalar Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden 

teslim edilecektir. 

9. İlçe Proje Ekibi tarafından seçilen maske çalışmaları Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sayfasında yayınlanacaktır. 

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Oyuncak tasarım çalışmaları, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 100 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

2. Okul proje komisyonlarının değerlendirmelerinde en yüksek puanı alan 1,2 sınıf öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde okul müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir. Ödüllendirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi ve ödüllendirme ölçütleri okul proje komisyonunun inisiyatifindedir. 

3. İlçe Proje Ekibinin değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 1,2.sınıf  İlkokul öğrencileri proje 

takviminde belirtilen tarihlerde Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir 

4. Değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web adresinden duyurulacaktır.  
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5. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan ilkokul öğrencileri, Mayıs 2020’da    

düzenlenecek Kitap Şenliği etkinliğine katılacaktır. 

 

PUANLAMA: 

ÖLÇÜT PUAN 

Yaratıcılık 20 

Özgünlük 20 

Hayal gücünün kullanımı 20 

Görsel bütünlük 20 

İşlevsellik 20 

 

PROJE TAKVİMİ 

Yapılacak Çalışma Tarih 

Okullara yarışma duyurusunun yapılması 06 Kasım 2019 

Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma 

duyurusunun yapılması 
25 - 26  Kasım 2019 

Okul proje komisyonu tarafından çalışmaların 

değerlendirilmesi ve 1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
30 Mart – 3 Nisan 2020 

Okullarda dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
13-17 Nisan 2020 

Okul proje komisyonlarınca 1, 2, 3. Seçilen çalışmaların 

sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
23 Nisan 2020 

İlçe Proje Ekibinin çalışmaları değerlendirmesi 22 – 26 Nisan 2020 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 29 – 30 Nisan 2020 
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C. 5D ( DOĞA, DOĞAYA, DOĞAYI, DOĞADA, DOĞADAN ) 

 

PROJENİN SLOGANI :  Doğayı Seviyorum, Doğadan Öğreniyorum! 

PROJE SÜRESİ :  7 ay 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ : İlkokul 1., 2., 3., 4. Sınıf öğrencileri 

PROJENİN PAYDAŞLARI :  Konak Kaymakamlığı, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayrıca İhtiyaç 

duyulduğunda İzmir Oryantiring İl Temsilciliği, Tema Vakfı İzmir Temsilciliği 

AMAÇ: Eğitim ekosistemini çeşitlendirerek, aileler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve 

tüm paydaşların gelecek nesiller için ortak bir paydada buluşmasını sağlamaktır. 

PROJENİN HEDEFLERİ :  

 Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmek. 

 Eğitim ekosisteminin içerisine sanatı, bilimi, kültürü, estetiği, doğayı ve sporu entegre etmek. 

 Kolay ve ölçülebilir hedefler ile çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak. 

 Toplumun farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek doğayı koruma gayesinde işbirliği sağlamak. 

 Doğada bulunan, erişilebilir mekan ve malzemeler kullanılarak okullar arasındaki eşitsizliği asgariye 

indirmek. 

 Bilgisini beceriye dönüştürebilen, pratik düşünebilen, problem çözme ve analitik düşünme 

becerisine sahip, özgüvenli ve yaratıcı çocuklar yetiştirmek. 

 Standartlaştırılmış , kalıp eğitim-öğretim ortamları ve süreçlerinden uzaklaşılarak, bireysel ilgi ve 

yetenekleri destekleyen doğal ortamlarda, dinamik ve interaktif dersler ile mutlu öğretmenler ve 

mutlu çocuklar yetiştirmek. 

 Doğayı ve yakın çevresini tanıyan, onu koruyan ve güzelleştiren; doğada bulunan canlı ve cansız 

tüm varlıkları bilgi ve becerisi ile eğitim aracı olarak kullanabilen bilinçli bireyler yetiştirmek. 

 Yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekleyen, öğrencinin aktif olarak katılım sağladığı eğlenceli 

öğrenme aktiviteleri geliştirmek. 

 Doğa sporlarını tanıtarak fiziken, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmek. 

 Teşvik ve motive edici ortamlar hazırlayarak düzenli okuma alışkanlığı kazanmış, bilinçli okur-

yazarlar ortaya çıkarmak. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ : 

7. Projenin hazırlanmasından, projenin gerçekleştirilmesinden, projenin ilgili sitelerde duyurulmasından, 

basınla paylaşılmasından, Konak İlçe Proje Ekibi Temel Eğitim Grubu sorumlu olacaktır. Konak İlçe 

Proje Ekibinde görevli öğretmenler, bu proje için oluşturulan okul proje komisyonlarında hiçbir surette 

görev alamazlar. 

8. Projenin okullarda yürütülmesinden okul müdürleri sorumludur. 

9. Proje 5 Alt Projeden oluşmaktadır. 

10. Her alt proje kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. 

11. Proje kapsamındaki her okulda, “Okul Proje Komisyonu” oluşturulacaktır. 

(Okul Proje Komisyonu, okul türlerine göre aşağıdaki şekilde oluşmalıdır: 

İlkokullarda,  

Okul müdürü, her sınıf düzeyinde zümre başkanları, görsel sanatlar öğretmeni, müzik öğretmeni ve 

gönüllü diğer branş öğretmenlerinden oluşur. 
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Ortaokul ve İmam hatip Ortaokullarında, 

Okul müdürü ve tüm Türkçe, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik öğretmenlerinden oluşur.) 

12. Okul proje komisyonlarının görevleri; 

6.1. Projeyi ayrıntılı olarak inceler ve bütün idareci, öğretmen ve öğrencilere tanıtır. 

6.2. Alt projelerin takvimlerine eksiksiz uyar, tüm iş ve işlemleri aksaklığa yer vermeden yerine 

getirir. 

6.3. Aylık çalışma değerlendirmelerini ve ürünleri raporlayarak Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderir. 

6.4. Yapılan çalışmaların ve hazırlanan ürünlerin özenle yerine getirilmesini sağlar. 

6.5. Yılsonu yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderir. 

 

ALT PROJE ÇALIŞMALARI : 

           A. DOĞA BENİM 

 Doğanın Sesi konulu resim yarışması ( 1. ve 2. Sınıflar ) 

 Doğanın Sesi konulu kompozisyon yarışması (3. Ve 4. Sınıflar) 

 Ortak çevre temizliği etkinliği ( Konak vb. ) 

 

          B. DOĞAYA SAHİP ÇIKIYORUM ! 

 Okulda ve toplumda doğa bilinci geliştirme amacıyla afiş, gazete küpürü, pano hazırlama yarışması. 

 TEMA Vakfı işbirliği ile “Doğayı Koruyalım” temalı söyleşi. 

 

 

C. DOĞAYI BİLİMLE BULUŞTURUYORUM ! 

 Doğadaki nesneleri kullanarak materyal geliştirme yarışması. 

 

 

D. DOĞADA EĞLENİYORUM, ÖĞRENİYORUM ! 

 Okul koridoru, bahçesi vb. alanlarda okuma köşesi tasarlama yarışması. 

 Açık alanda kitap okuma etkinliği ( Alsancak Gündoğdu Meydanı çimler) 

 Açık alanda resim çizme etkinliği 

 

E. DOĞADAN SESLER 

 Doğadaki nesneler, atık malzemeler vb. kullanılarak yapılan müzik aletleri ile şarkı 

yarışması. 

 Öğretmenler ve öğrenciler arası oryantiring yarışması. 
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PROJE TAKVİMİ: 

Yapılacak Çalışma Tarih 

Okullara yazı gönderilerek projenin duyurulması     14- 19  Kasım 2019 

Okul proje ekiplerinin kurulması, okul içi proje tanıtımlarının 
yapılması. 

     21- 26  kasım 2019 

Ortak çevre temizliği etkinliği      28- 31 kasım  2019 

“Doğanın Sesi” konulu resim ve kompozisyon yarışması 01- 29 Kasım 2019 

TEMA Vakfı işbirliği ile ortak söyleşi 02- 06 Aralık 2019 

Doğa bilinci geliştirme yarışması       09- 27 Aralık 2019 

Materyal geliştirme yarışması 03- 31 Ocak 2020 

Okuma köşesi tasarlama yarışması 04- 28 Şubat 2020 

Açık alanda kitap okuma etkinliği       17- 21 Şubat 2020 

Doğadan nesneler ile müzik aleti tasarımı yarışması       02- 27 Mart 2020 

Öğrenciler arası oryantiring yarışması 01- 30 Nisan 2020 

Öğretmenler arası oryantiring yarışması 01- 22 Mayıs 2020 
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D.SANATÇI OKURLAR 

D.1. “OKUYAN ÖĞRETMEN YAZAR” DENEME YAZMA YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İlkokullar ile Ortaokullar 

ve İmam Hatip Ortaokullarında çalışan idareci ve öğretmenler. 

PROJENİN AMACI: Öğretmenlerin meslek sevgilerini geliştirmek, kendilerini yazılı olarak ifade 

etmelerini sağlamak; öğretmen adaylarına model olmak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Projenin tüm öğretmenlere duyurusundan okul müdürü sorumludur. 

2. İsteyen öğretmenler “Öğretmen” temalı deneme türünde eser oluşturacaklardır.  

3. Eser, Türkçe dilinde olmalıdır. 

4. Eser, deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır. 

5. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılan eser, kabul edilmez.  

6. Bir kişi, yalnızca bir eserle katılabilir. 

7. Eser, WORD belgesinde, A4 boyutunda, Arial yazı karakterinde, 11 harf yüksekliğinde yazılmış 

olmalıdır. 

8. Eserin uzunluğu en az bir, en fazla üç sayfa olacak şekilde hazırlanacaktır. Bunun dışındaki eserler 

değerlendirme kapsamı dışındadır. 

9. Sayfa kenar boşlukları soldan 4 cm, yukardan 3 cm, alttan 2 cm, sağdan 2 cm olacaktır.  

10. Satır aralığı 1,5 cm. olacaktır. 

11. Eserler, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır. Eserin her türlü 

hukuki sorumluluğu göndericiye aittir. 

12. Eser sahibi, gönderilen eserin alenileşmemiş, özgün eserler olduğunu, kendisi tarafından meydana 

getirildiğini, eser üzerinde tam ve tek hak sahibi olmasına bağlı olarak da söz konusu eser üzerinde 

üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedir. Bu taahhüde uygun 

olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen katılımcı sorumlu 

olacaktır.  

13. Eser sahibi, gönderilen eserin basılı ve dijital tüm kullanım haklarını Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını 

taahhüt eder. 

14. Eserler konakprojesi@hotmail.com adresine gönderilecektir.  

15. Şiddeti, bölücülüğü, ayrımcılığı, nefreti teşvik edici; başkalarının şöhret veya haklarını, özel ve aile 

hayatlarını yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarını ihlal eden; anayasada ve kanunlarda belirtilen 

ifade özgürlüğü sınırları dışında kalan nitelikteki eserler değerlendirme kapsamı dışındadır. 

 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Eserler, özgün olmalıdır.  

2. Eser sahibi, gönderdiği çalışmaların / ürünlerin her türlü yayım hakkını Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını 

taahhüt eder. Telif hakkı konusunda sorumluluk göndericidedir. Gönderilen eserlerde gönderici telif 

hakkı iddia etmeden eserini göndermiş sayılır. 

3. İlçe eser inceleme komisyonunca eserler aşağıdaki ölçütlere göre 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilecektir. 

4. Dereceye giren 1,2 ve 3. eserler Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilecektir. 

 

BAŞVURU FORMU 

ESERİN ADI  

ESER SAHİBİNİN ADI  

ESER SAHİBİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI  

ESER SAHİBİNİN OKULU  

ESER SAHİBİNİN BRANŞI  

ESER SAHİBİNİN CEP TELEFONU NUMARASI  

 

 

PUANLAMA 

ÖLÇÜT PUAN 

Kâğıt ve sayfa düzenine uygunluk 20 

Projenin işleyişinin 7. Maddesine uygunluk 20 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 30 

Deneme türünün özelliklerine uygunluk 30 

 

 

PROJE TAKVİMİ: 

Öğretmenlere Duyurunun Yapılması 2-9 KASIM 2019 

Eserlerin konakprojesi@hotmail.com 

adresine gönderilmesi 

12-16 KASIM 2019 

Eser inceleme komisyonunca 

değerlendirilmesi 

19-22 KASIM 2019 

Sonuçların duyurulması 22 KASIM 2019 

Ödül töreni 23 KASIM 2019 

 

 

mailto:ozelburokonak@gmail.com
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 D.2. KONAK ÇOCUK KOROSU 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi Ortaokullar ve İmam 

Hatip Ortaokulları  

PROJENİN AMACI: İlçemizin farklı mahallelerinden öğrencilerin kaynaşmasını, hayata farklı 

açılardan bakmalarını, farklı kültürleri tanımalarını, sanat zevkine sahip olmalarını sağlamak 

 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

1. Okul proje komisyonları tarafından, öğrencilere proje duyurusu yapılır 

2. Koro çalışmalarına katılmaya gönüllü öğrencilerin listesi Konak ilçe proje ekibine gönderilir. 

3. Okuldaki müzik öğretmenleri tarafından, KONAK Çocuk Korosunda yer alacak öğrencilere, ilçe proje 

ekibinin belirleyeceği şarkılar çalıştırılır. 

4. Ayda bir kez İlçe proje ekibi tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde KONAK Çocuk Korosu prova 

çalışmalarını gerçekleştirir. 

5. İlçemiz sınırları içerisinde en uygun olanaklara sahip bir salonda, daha sonra belirlenecek tarihte 

KONAK Çocuk Korosu konserleri, diğer etkinliklerle birlikte sunulur. 

 

PROJE TAKVİMİ: 

Okul proje komisyonu tarafından projenin öğrencilere duyurulması 11-15 Kasım 2019 

Gönüllü öğrenci listelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 12-30 Kasım 2019 

Koronun çalışacağı parçaların okullara duyurulması 26-30 Kasım 2019 
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D.3. “KİTAP KAHRAMANIM” MASKE TASARIM YARIŞMASI 

PROJENİN KAPSAMI: Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi Ortaokullar ve İmam 

Hatip Ortaokulları  

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin yansıtıcı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek; okumanın 

eğlenceli, okurun etkin olmasını sağlamak 

PROJENİN İŞLEYİŞİ:  

10. Her okul, seçtiği kitabın öğrencilerce okunmasından sonra isteyen öğrencilerin bu yarışmaya 

katılmasından sorumludur. 

11. Bu yarışmada öğrencilerin, okul proje komisyonu tarafından seçilen kitaplardaki kahramanları kendi 

hayal güçlerini, yaratıcılıklarını kullanarak ifade etmeleri ve bunu bir maske tasarlayarak 

yansıtmaları beklenmektedir. 

12. Tasarım sırasında öğrencinin hayal gücünü yansıtmasına hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır.  

13. Bir çalışma, bir öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. Birden fazla öğrencinin hazırladığı çalışmalar 

değerlendirme kapsamı dışındadır. 

14. Tasarım gerçekleştirme sırasında; okumaya yönelik olumlu tutumu arttırıcı, okuma isteğini teşvik 

edici, yetişkinlerden ziyade çocukları özendirici amaçlara yönelik olması gerekmektedir. Bu nedenle, 

tasarım sırasında öğrenciye, rehberlik dışında hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır. 

15. Çalışmaların tasarımı, düzenlenmesi, okul proje komisyonları ve İlçe Proje Ekibi tarafından 

değerlendirilmesi sırasında okuldaki öğrencilerin gelişimsel ve davranışsal özellikleri göz önünde 

bulundurulacaktır. 

16. Maskelerin hazırlanmasında karton, kumaş, ahşap, boya, kalem, hamur vb. farklı malzemeler 

kullanılabilir. Boyutu ve malzemesi konusunda projeye özgü bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

17. “Kitap Kahramanı” Maske Tasarımı Yarışması en geç 11 Kasım 2019 tarihine kadar, tüm öğrenciler 

ve okul personeline her okulun okul proje komisyonu tarafından duyurulacaktır. 

18. Tasarım yarışması süresince Görsel Sanatlar Öğretmenleri ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri 

öğrencilere rehberlik edecek ve kendi derslerinde bu tasarımlara zaman ayıracaklardır. 

19.  Her okulun kendi öğrencilerinin tasarladığı maske çalışmaları, proje takviminde belirtilen tarihler 

arasında, o okulun kendi proje komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. Ön 

değerlendirme sonucunda 1, 2, 3. seçilen çalışmalar Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro 

birimine elden teslim edilecektir. 

20. İlçe Proje Ekibi tarafından seçilen maske çalışmaları Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sayfasında yayınlanacaktır. 

21. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan ortaokul ve imam hatip ortaokulu 

öğrencileri Münazara Şenliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 
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PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

6. “Kitap Kahramanım” maske tasarım çalışmaları, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre 100 

puan üzerinden değerlendirilecektir. 

7. Okul proje komisyonlarının değerlendirmelerinde en yüksek puanı alan 1,2 ve 3. öğrenciler proje 

takviminde belirtilen tarihlerde okul müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir. Kitap ve ödüllerin 

temini ile diğer ihtiyaç durumlarında okul aile birliğinden destek alınabilir.  Ödüllendirilecek 

öğrencilerin belirlenmesi ve ödüllendirme ölçütleri okul proje komisyonunun inisiyatifindedir. 

8. İlçe Proje Ekibinin değerlendirmesinde en yüksek puanı alan 1, 2, 3. Ortaokul veya imam hatip 

ortaokulu öğrencileri proje takviminde belirtilen tarihlerde Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından ödüllendirilecektir 

9. Değerlendirme sonuçları, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün web adresinden duyurulacaktır.  

10. İlçe Proje Ekibi tarafından ürünleri değerlendirmeye alınan ortaokul ve imam hatip ortaokulu 

öğrencileri ise Münazara Şenliğine katılmaya hak kazanacaklardır. 

PUANLAMA: 

ÖLÇÜT PUAN 

Yaratıcılık 20 

Özgünlük 20 

Kahramanın özelliklerine uygunluk 20 

Görsel bütünlük 20 

İşlevsellik 20 

 

PROJE TAKVİMİ 

Okullara yarışma duyurusunun yapılması 11 Kasım 2019 

Okullar tarafından, kendi öğrencilerine yarışma duyurusunun 

yapılması 
25 - 29 Kasım 2019 

Okul proje komisyonu tarafından çalışmaların değerlendirilmesi ve 

1, 2, 3. çalışmaların seçilmesi 
30 Mart - 3Nisan 2020 

Okullarda dereceye giren çalışmaların Konak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Özel Büro birimine elden teslim edilmesi 
13-17 Nisan 2020 

Okul proje komisyonlarınca 1, 2, 3. Seçilen çalışmaların 

sahiplerinin okul müdürlüklerince ödüllendirilmesi 
23 Nisan 2020 

İlçe Proje Ekibinin çalışmaları değerlendirmesi 22 – 26 Nisan 2020 

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 29 – 30 Nisan 2020 
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E. MÜNAZARA ŞENLİĞİ 

PROJENİN KAPSAMI: “Duvar Gazetesi” ve “Okuma Minderim” alt projelerine katılan ortaokulların 

ve imam hatip ortaokullarının 7. Sınıf öğrencileri. 

PROJENİN AMACI: Öğrencilerin kendilerine güven, sorumluluk, toplum içinde kendini ifade 

edebilme, kendini savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

1. “Duvar Gazetesi” alt projesinin I. Dönem değerlendirmesine ve “Okuma Minderim” alt projesine 

fotoğraf gönderen ortaokullar ile imam hatip ortaokulları içerisinden aşağıdaki puanlama ölçütlerine 

göre en yüksek puanı alan ilk 16 okul münazara şenliğine katılmaya hak kazanır. 

2. Münazara Şenliğine katılmaya hak kazanan okulların OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ  

VE İŞLEMLER: 

a. Münazara Şenliğine katılacak 3 asil 2 yedek öğrenci ve bir sorumlu idareci ile öğretmenden 

oluşan münazara ekibini belirlemek (Okullar münazaraya katılacak ekiplerini kendi 

yöntemleriyle belirlemekte serbesttir) 

b. Münazara Şenliğine katılacak öğrenci ve danışman öğretmen bilgilerini en geç 22.02.2020 

Cuma günü mesai bitimine kadar liste ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek 

c. Münazara ekibinin münazaraya hazırlanması için gerekli ortam ve olanakları sağlamak 

d. Münazara ekibinin münazara şenliğine zamanında ve tam katılımını sağlamak 

3. Öğrencilerden biri grup başkanı (sözcüsü) olmak üzere toplam üç öğrenci asil, iki öğrenci ise yedek 

yarışmacı olacaktır. Her ekibin herhangi bir branştan bir danışman öğretmeni olacaktır.  

4. Münazarada sözlü anlatım esas alınacak teknolojik araçlardan faydalanılmayacak yalnızca görsel 

materyallere yer verilebilecektir. (fon, afiş vs.) 

5. Yarışmacı ekipler zamanında yarışmada hazır bulunmak zorundadır. Ekipler yarışma saatinden 

yarım saat (30 dk.) önce yarışma salonunda bulunacaklardır. Yarışma başlama saatinden sonra 

gelen ekip yenilerek elenmiş sayılacaktır.  

6. Programlarda görev alan komisyon ve jüri üyeleri valilik onayı ile görevli/izinli sayılacaktır. 

7. Her turda iki okulun yarışmacı tüm öğrencileri birer dakika olmak üzere dönüşümlü konuşacaklardır.  

8. Yarışmaya jürinin kura ile belirleyeceği gruptan bir öğrenciyle başlanacak ve konuşmalar karşılıklı 

olarak devam edecektir.  

9. Yarışma sunucu tarafından başlatılacak; yarışmacılar süre kontrolünü kendileri yapacaklardır. 

Ekiplere, zaman aşımı uyarısı yapılmayacaktır. 

10. Münazara Şenliğinde üç turda gerçekleştirilecektir. 

11. İlk turda elenen 8 okul, üçüncü tur olan final karşılaşmasını izlemek üzere Münazara Şenliğinin 

yapıldığı yerde bekleyeceklerdir. 
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PROJE TAKVİMİ: 

Yapılacak Çalışma Tarih 

Projenin Duyurulması 11-15 Kasım 2019 

Müsabakaya Katılacak Okulların Belirlenmesi Ve 
Duyurulması 

10-14 Şubat 2020 

Okulların Müsabakalara Katılacak Öğrenci 
Bilgilerini İlçe Proje Ekibine Yazılı Olarak Bildirmesi 

21 Şubat 2020 

Münazara Konularının Okullara Duyurulması 2 Mart 2020 

Münazara Şenliği Yer ve Tarihinin Duyurulması 2-6 Mart 2020 

İlçe Proje Ekibinin, Münazara Şenliği Bilgilendirme 
Toplantısı 

9-13 Mart 2020 

Müsabaka Yapılacak Salonların Okullara 
Duyurulması 

1-3 Nisan 2020 

Münazara Şenliğinin düzenlenmesi  Nisan 2020 

Sonuçların Kamuoyuna Açıklanması  Mayıs 2020 

Öğrencilere Ödüllerinin Verilmesi  Mayıs 2020 

 

 

MÜNAZARA ŞENLİĞİNE KATILACAK OKULLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: 

ÖLÇÜT PUAN 

Her Zaman, Her Yerde Okuyorum alt projesine katılım 20 

Kitap Panosu alt projesine katılım 20 

Okuma Minderim Tasarım Yarışması alt projesine katılım 20 

“Kitap Panosu” alt projesinde derece almak 20 

“Okuma Minderim” alt projesinde derece almak 20 

 

NOT: Değerlendirmede okullar puana göre sıralanacak. İlk 16 okul münazaraya katılmaya hak 

kazanacaktır. 

PROJENİN DEĞERLENDİRMESİ: 

1. Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından değerlendirilecektir. 

2. Değerlendirme, aşağıdaki ölçütlere göre 100 puan üzerinden yapılacaktır.  

3. Jüri üyelerinin verdiği puanlar toplanacak, jüri sayısına bölünerek ortalama puan tespit edilecektir. 

4. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda toplumun huzurunda yapacaktır. 
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Münazara Şenliği Jüri Değerlendirmesi Ölçütleri 

ÖLÇÜT PUAN 

Konuya hâkimiyet 20 

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 20 

Düşünceyi geliştirme yollarından yararlanma 20 

Sesini ve beden dilini etkili kullanma 15 

Zamanı etkili kullanma 10 

Son savunma 15 

TOPLAM 100 

 

     Proje süresi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı ile sınırlıdır. 

     Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje faaliyetlerinde değişiklik yapma hakkını elinde bulundurur. 

     KONAK Projesi Konak Kaymakamlığınca onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. 

 

 

                                                                                                                    Menderes TUNÇ 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

     Uygun görüşle arz ederim 

               08/11/2019  

            Serdal ŞİMŞEK 

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü  

   

OLUR 

../11/2019 

Mehmet ERİŞ 

 Konak Kaymakamı  


