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BODRUM KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 62540678-821.05-E.252157 08.01.2016
Konu: Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması

.................................... OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM

İlgi: Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 05/01/2016 tarih ve 78957 sayılı yazısı.

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün, Bozüyük İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrencilere yönelik "Türkiye Geneli Liseler Arası III. Kitap Okuma Yarışması"
düzenlenmesi talebi ile ilgili yazı ve ekleri Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından bildirilmiştir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması kaydıyla,
gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Emin GEÇİN
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:-İlgi yazı ve eki (10 Syf.)

Dağıtım:
-Resmi/özel Tüm Lise



Emirbeyazıt Mah. Baki Ünlü Cad. Çamlık Sk. 48000 Merkez/MUĞLA Ayrıntılı bilgi için: A.Z.CAYMAZ
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Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79c8-4bd1-3311-864e-e648 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79c8-4bd1-3311-864e-e648 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 86104258-821.05-E.78957 05.01.2016
Konu: Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması

.............................. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13536032
sayılı yazısı.

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün, Bozüyük İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrencilere yönelik "Türkiye Geneli Liseler Arası III. Kitap Okuma Yarışması"
düzenlenmesi talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğünce incelenmiştir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe
milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması
kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ercan GÜLER
Müdür a.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Ek: İlgi yazı ve eki (10 Syf.)

Dağıtım:
-Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine



Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA YEĞİTEK bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uzm. Öğrt.)
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 88013337-821.05-E.13536032 30.12.2015
Konu: Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması

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

İlgi: Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 23.12.2015 tarihli ve 211174680/821.05-
E.13246736 sayılı yazısı.

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün, Bozüyük İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrencilere yönelik "Türkiye Geneli Liseler Arası III. Kitap Okuma Yarışması"
düzenlenmesi talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması
kaydıyla, gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dinçer ATEŞ
Bakan a.

Genel Müdür

EK : İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18

DAĞITIM :
Gereği: Bilgi:
B Planı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen.Müd.
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü



Sayl :21174680/821.05E.13246736

Konu:Tirkiyc Geneli Liseler Arasl

IH.Kitap Okuma Yan,masl

MILLI EGITIM BAKANLIGINA

(Yenilik ve Ettitim Teknoldileri Genel Midirli」 ユ)

1lgi :1limiz BOzi"k l19e Milli Ettitim Miidiirliittiiiniin 22.12.2015 ta五hli ve

46710194… 310.01-E.13 161699 saylll yazlsl.

1limiz BOziiyiik l19esi lMKB Anadolu Lisesi Ⅳ【idiirlittintin SOSyal Etkinliklcr

Yёnetmelitti 9er9cvesinde,119c NIlilli EЁ itim Nlliidiirliittii isbirlittiyle''Tiirkiye Geneli Liseler

ArasI IⅡ .K■ap Okuma Yarl,masI"diizenlemek istedittine dair ilgi yazlsl ve yarlsma

Sartnamesi yazll■ lz ekinde sunulinustur・

Sёz konusu yansmanm bitiin 1l Milli EЁ itim Midiirliklerine duyurulmasl i9in gcrckli

iznin verilmesi hususunu;

BilgileHnizi ve gerettini arz cdcrim.

Ismail ALTINKAYNAK
Vali a.

Milli Ettitim Midirii

EK:

l-Yazr (2 sayfa)

2-$artname (6 sayfa)

Cumhuriyet Mah Valilik Binasl ll100 BILECIK                  Bllgi 19in:Bllgi I,lcm vc Ettitim Teknolo」 1leri

Sef:I.SAVK― VH.KI :K OZTURKhttp://bilecik meb gov.tr

Tel■ 0‐ 228‐2121486(130)c‐posほ

"navlarH@meb gov.tr

|リ

ToC.

BILECIK VALILIGI
II Milli Eこitim Midirlu言 u

23.12.2015



ToC.   |

Bozひだk KAYMAKAMLIGI
n9c Milli EЁ

“

im vudttliiEu

BILECIK VALILiё lNE

cIM■ li EЁmm Mindttliこ iil

ilgi:lMKB Anadolu Lisesi Mudurluttinun 18/12/2015 tarihli ve 13787170…
310,01/363 saylll

yazlsl.

普JttI対 驚
卜d馴

臨 ZttbbⅧ e棚
順zenlemek iStdittine dair yazlsl ve yarl,ma

,artnamesi yazlmlz ekinde sunulmu,tur.

Sёz kOnusu yan§manin yapllabillnesi i9in gerekli Bakanhk onaylnin ahnllnasi ve

Tarkiye genelinde duyurusunun yapllmasl hustlsunda;

Ge"曽hi Ыlメleri」ZC arz ederim.

sayl :46710194‐ 310.01-E。 13161699

Konu:Ttlrkiye Geneli Liseler Arasl

III,Kitap Okuma Yarl,masl

EKl:

Yazl (l Sayfal

Sattname(6 sayfal

DACITIM:
1lⅣEM O■abtteim sube Mid■ ltlEune

臨 漁よ蹴 竃:Y:器‰ LEdK
Elektronik Ag:www、 bozuyuk.meb.30V.tr

e‐ oosta bozuyukH@meb.30V・廿

22/12/2015

ibrahimOZDEL

Pazaryeri Kaymakaml

Boziiytt Kaymakam V。

A脚血 Ы」●属ORT棚
男 :汁肌

Faks:(0228)3141033



T,C,

BOZ8欧 KAYMAKAMLIё I

Bozttwk贔盤3 Anadolu Lお esi MIdむmp

Sayl  :13787170‐ 310.01/363

Konu:TuFkiye Gcneli Liseler ArasI

ⅡI.Kitap Ohma Yarl,masI

Eki: Yanqma $artnamesi.6 Sayfa

18/12/2015

Bo20YOK iLcE MILLi Eё iTIMNIIウD3RLOGONE

llgi :→ MEB ttk6grelm ve o“ aiittretim sosyal EJdnlikler Yё neuneliЁ i

b)09.03.2012 tarihli ve B.08,0.HBO.0.05,00.00/1076 saylh yazl

C)09.09.2010 tarihli ve B,08.0.TrK.0,72.02.00ぃ 6312(2010/53)saylL Genelge

d)25.08.201l tぶ hli ve B.08.4.MEM.0,11,05.00`H‐ 100‐9288 saylh Valilik Onayl

Boziiy泳 h9e MilE EEれ im Midarlugimuzun i,birliЁ i ile SOSyal Etkinlikler

YOnetmeltti Ve ilgi yazllar 9er9evesinde dtLttnlenalekte olan;2014 ve 2015 ylllannda,MEB,

Venilik ve Tcknol● i Cenel Mttdunu:聾 ntm onaylan ne Turkiye genelinde liseler arasinda

ger9eklestirdi」 miZ.Bozuメk in/1KB Anadolu Lisesi Thkiyc Geneli Liseler Arasュ Kitap

Okuma Y額 1,maslnl bu yl1 0φnぬ (Gdeneksel)keZ diZenlemek isdyoruz.Yarl,mayla ilgili

,altname ve program ddrFllZde gёnderilmi,tir.Bakanllk onayl a1lnmasl hususund■

Bllgilerinize ve gereLini arz ede油 m.

や

ハ

:陶

Hali1 0N札
obぼ Mnd山■

Ye,Hkent Mah、 sehitVahil EImas Cad,No:358o20yOk_BIし ECIK
丁elefon Nol(0223)3149000
e‐pOsta1 9651 96@meb,k12.し

lntemet Adresl bozuyukimkb.meb k12_tr
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T.C.
BOZUYUK KAYIT{AKAMLIdI

Boziiyllk tl/fl(B Anadolu Lisesi Miidtrlti[ii

“BOZUYむK IdTAP FESTlVALl''

Bozむ頭撫【lMKB ANADOLU Lお ESi
T… GENELtt LiSELERARASI

GELENEKSEL IΠo KITAP OKUMA YARIspIASI

sARTN4MESi

KONU:
砒 kiyo gene‖ ndeki lise 9,10,H ve 12'nci slnl■ ar arasl ``Tウ田くiYE GENELi dTAP OKUMA
YARIsMASr'

AMAcLAR:
DiL VE ANLATIMPROGRAMIiciNDE Ⅶ RALAN GENEL AMA9LAR
*Kelime,cumle ve metin dOzeylerinde dil‐ aniam ili,kisiniいFamalarl,

オMetin ve meth par9alarmi d。夕u Ve ttZel oku,も doLrll anlama ve yoFumlama becttleri

kavramalarl,

*Dinledikledni ve okuduklarml dom inceleme ve anlama becensi kttnmalarl,

3Sanat metinlerhi anlama.incellme ve dtterlondil“ le becensi kazanmalarl,

奉Tartl,ma,deLerlendirrne becerisi k,7口 nmal釘 1,

1・   *Dhledklerint okuduklannち anladlklarlnl,du,lnduHe」 ni sёz ve yaayla planll,ctkilt akcI,anla1llr

・     bi9imde ifade edebilmelen,

I     TkEDEBiYATI PROGRAMIicmE YER ALAN GENEL AMAcLAR
*Yeni du,lnceler uretebilme yetenttini geH,tirlnele五

,

■Okuma zevki ve all,kanl屯 inl gel"ti11llel●パ,

*Ararrma,tartl,ma,anlama9 degerlendirIIne veyorumlama yctenekledni geliメ irmeleri,       ,
*Yeni dttinceler iiretebilme yetenttini gelヽ tirmde」 )

*0まendL」叫 kandlklarl y6ntem ve dikkade karsll導 1日 an h∝ tuJO ya4h vesOJu memi
anlamJarl,de滲 Jendirrllele」 ve yorumlanlalarl,
*Ba§ ta sanat metinleJ olmak ttre hertiiH● me百nde ulusal ve cvrensel kulttr,du,unce ve zevk

OまЮHni beHdemett bunlarattslndaki lll轟 yi kavramalarl,

OKUTULACAKKttPAPLAR:

慮 TABEЧ YAZARI
(Alね betlk slrava gё ra

KITABIN ADI YAⅥNEⅥ SAYFA
SAYISI

1

AHMET ttMIT ELVEDA GOZEL VATAMM

(Roman)

EVEREST 560

2

ALIYA IZZETBEGOVIC TARIHE TANIKLIGIM

(Hattratl

KLASIK 472

3

CIHAN AKTAs DUVARSIZ ODALAR

(Hikaye)

IZ 176

4

IHSAN FAZL100LU SOZUN EsIGINDE

(Denome)

PAPERSENSE 227
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由 AP SEciM恩むERLE越 :

1-Yerli yazara ait olmasi        t

2‐1lk kez 2015 ylllnda basllml,ve yaylmlmml,olmasI

3‐Alanindayetkin bttyazara ait olmasl

4‐KIILuttmtztin deter yargIIarlna aykln i9critt Sa‖p olmamasl

5‐Lise dlzeyindeki ё彗馬ndL」n kavrayabilectti● erik Ve di19ilnCe yapslna sahip olmasl

NOT:Alシa izZetbegovЮ 'e at“ TaJhe Tanlldlこ lm"adh eser y″ Arl■ln do"munun 9o,Ylma 6zgO,

ozel bir se9indir.ou mtaptan ilk 472 sayfadan soru c】 kacaktlr。 )

KATILIM SARTLR:
a)Yarl,mayaD Turkiye genelindeki Ыttm liselerin 9,10,1l ve 12'nci slnlttannda okuya■ 0むrenCiler

katllabilirler.

b)Yan§ nlaya heF Okul,en fazin iH 01renci lle katllabil“ `Bu oこrencileち okulun kendi i9inde

Olu≠urac嗜l bir kurul tal・ aflndan se91oCekttr.

C)Ogrenciyi μ :響aya haaJayacak olan dan● man ёttetnen de l葱 にndyle bi「likte

odttlendinlece」 nden,dalll,man 63雨enin yarttma』 n10薔renCiyle b■ likte okullllnuZda haar

bulunmasl gerehektedir.

BAsVURULAR:
B鶴Ⅳurular,09 sabat2016-15 Nisan 2016 tarihleri arasinda yapllacaktlr,

Her okul,yarttma Oin olumrulmu,。 lan bozuyuk‐轟taphにcoEl web adresindeki YARIsMA

BASVURU bttlantlsindan yar19ma basvuru fonnuna ulttarak fomu bngisayar ortaminda cksikdz

dolduracaklardir,

Yari,ma ba,vuru formunda ismi bildi」 len rehber O首retmen ve Oこ renCiler,son ba,vuru

tanhinden sonra deこ 1,tirilemez

ORGANiZASYONDA BAsVURU むTALi COK ZORUNLU HALLER DIsINDA
KESiNL蜘 耐 ― lN DEこlLDiR.Kat11llncilar b鋼滓urulannl gerekll izinler alind:ktan,

ba,vuru i9in herhangi bir problem kalmadlktan sonra yapmalldlr,ρ のソ″
“
 ″″″α′

θrr″ルαッο澪脚∫
`ヴ

τlJt y″″″
`∫

′わzパ″″わク激′″bた

“
ルrッα,″″励

“
OKULUMUZ Oこ RENCILl思血哺N YARINAYA BAsVLIRUSU
Okulumuz ёttrellCileri sayl slnirlamasl olmakslzlh y8口 ,maya katiabilecektiL Falttt

OこrenCilerimizJ yarり mada aldildarl puan ne olursa olsun,Tttrttye geneli slralamaya dahil

edilmeyecek,aynca detterlendirilecek ve ёd● llendi嵐lecelderdir。

5

RASiA4 0zDENOREN UYUMSUZLAR

(Hikaye)

一Ｚ 152

6

SELIM ILERI pOBSffETIMIZDA SEVDIGttt,t

R0MANLAR KLAVUZU (lnceleme)

EVEREST 632

TOPLAM 2219
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YARIsMAYA KATILM iclN iLALcE ttURLttERl lLE M威 ■″Ki AMiRLERDEN
ALINACAK iZttLER
*Yansmamlzln onayl MilH Ettam BabnIItti Eこ

Lim Tekn01oilleri Gelld Muduntしance
veバ lecekti■                                    `

Buna g6re:

MilH Eコ tim Bakanllこ 1'■ ln 13。 1.2005/25699 say11l SOsyal EtHnHkler Yiinetmd碇
算'nde yer alan

l‐Yarllmalar ba,11酔 attlnda yer alan c bendi(拘ァ′ン″Z%st″7/ャニο繊′″らο滋″″″
“
rw〃′′iFi

醗 eガθヵあ滋έJ′ gめ′
“
稀lar“

“
I欧カル歳 e″ル″ab″ゴ′.)

2‐Geziler bo,IIζ altlnda 21,ndidde'nin tt bendindeyer alan

(θレ′η ιグ
"“

ルタ′,`SI″ JrJar,″″″ Sα卿 ′θ二腕η滅 ル押 翻 :″ル ッη′滋 ″ ″ zルル rFg〃,θ″%
θλゾ ″′″″J罐ヵル σ″θrが 滋″加

`:″
′¢θ ″1″ θ営:`=″ ″滋レ″″

“
′・ ″ s″′ガ″′む J″αッ″′′αG″

解 ル疵 セ ″J″η お
`瀞″θ″″′をメ′′″解燿 ″′′湯υ ″ル レ θrぉ,ルarル′″″Z″ 爾 た ′χrilレ_)

maddeleri dikkate allnarak yarIllnaya katlhm 19in izlll,il i9inden katlllmlarda i1/i19e milli eLittm

mndけinden:1l dlwndan kanlllniarda ise mulki amttlerlen almabilb.(omek izin belgeJ bozuyuk‐

IcitapFest,com adresillc konulacaktir,)

YARIsMANIN YAPLACAё i YER,TARII・ I VE SAAT:
Yan,nl、 20 May∬ 2016 Cuma giinu,Y"ilkent Mahallesi selJt Vahit Elmas Cado m Anadolu

Lisesi 3o2鶴 yulc/BlにECk adresindeyap:lacakt:r.

0まenCi,団 nava hanJ salonda ve binada gireceЁ h1 09 Mays 2016 Pazartesi'den itibaren
http://vvwobOzuyuk・ kitapfestcom  adresindeki SNAV SALONLARI bttlantlslna tlklayarak

ёЁrenecektir

YARIsMANIN UYGULANMASINA lLIsKIN AcIICLAMALAR:
Sinav, IMKB Anad。 lu Lisesi tarafmdan olusturulan kurul taraFlndan hazirlanacak ve tek oturumda

ger,Okle,ti」 lecektir.

Sinava girecek oё renciler yaniarinda kimlik belgesi,kursun kalem ve silgi bulundumak zontndadlr,

Sinavln suresi lo5 da‖ kadBr.Sinav saat 10.00'da ba,layIP ll.45'te sona erecektiro Sinavda llk 30

dakika ile s011 l o dakika i9inde Oコ enCinin slnav salonundanッ kmasma izin veHImeyecekt卜
.

Sinav,90 sOrudan olu,acaktlr.Kitaplardan hazlrlanacak sOru saysl a鈍
ldaki tab10da yOr

Jmaktadlr.(Soru SayJan kitap sayfa sayJannin%4'O me yuvanatlmasッ
L elde edHmi,ti→

1 Ilk Ba,vuru tarihi 09 $ubat 2016 Pazartesi

2 Son bagvuru tarihi 15 Nisal1 2016 Cuma

3 Bagvuru yeri http://www,bozuyuk-kitapfest com

4 Baqvuru igin kurum ve adresi Yo,ilkent Mahallesi sehit Vatt Elmas Cado m
Anadolu LisesI PK:11300 Bozlynk/BiLECIK

5 Tel 0(22め 3149080

6 Ya.r:gmanm yaprlacaf,r tarih ve
saat

20 Mayls 2016 Cuma
Saat:10.00

7 OdII Toreni 20 Mayls 2016 Cuma Sttat:13.30

8 Her hirl0 bilgi igin 0(50o8083608      ~~~
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ELVEDA GUZEL VATAMM

l9 ($ayfa 412,dn sonrakJ ektcr lusmrndan soru

DWARSIZODALAR

●

Her Oまenci bireyse1 01arak dettrlendirlneye tabi tutulacak,aynl okJdan 6壼
endbre taklm

dCtterlendillllesi yapllmayacaktl■

Ho'soru aynl puan de酔 減nded静 ,

Sorulaち 5 sc9enekli ve te説 ,eklindedir.4 yanl埒 ,l dOgruyu go機 recektir.

Sorular,yukarlda belirtilen kitaplttln Okunma,anl"IIma ve kavranma duzeylerini o19meye yonelik bir

ni“ lik“ Olacaktir.ρ ttα ttθθ″ y″づ″dttda sο認′町 σァ″ιた∫的
=針

δMEご И 麗 枷

“

bω′申θルz“″ ″虎7′″ た,滋′θ″α

“

姥s″θわ″りl∝薦 :リ

Sinavda sorulacak sOruhr yOrulna a9k Olmayacak,tamamen oけ
ektit cevttl kmptan g6ste」 LЫLcek

nitelikte olacaktl■

Soru kitap91klal■ ,sinav bittikten sOnra oこ rendlere daEltllacakl■

Derecelet cevap kattltlarinln optik Okuyuouda Okunmaslndan sOnra,altnamede a91klanan hususiar

dikkate alinarak belirlenecektir.Eksik ve yanll,1,aretlenmi,Optik cevap Fonniarl detter10ndil“
leye

allnmayacaktir.

BAsARININ EsITttё iHALiNDE:

:義 i榊 墓 1枷 響 驚 lt」:出1釧 i鷲 鍛
即 爆゛k蜘 硼釘枷e卸∴

鐵欄罰  軋 聯19,95.2016 Pe"embeぉ aml ya da 20.0512016

酵欄 朧輩抵e gecelik kiSi basl ilCret t編 …
mattd肥1聰:wam劉

器
ittig「

1躙憮織:憲:置轟 協翻
°
l馴彎

Katlllmcllann kOnaklama esnasindaki kahvalti ve yemek ihtiya,lan sponsOrlarimizca karlllanacaktir.

●

●



覧嚇ら翔嚇
k°・ul呼『楓1酬iL鮨器競

'棚

蹴F祝捌・M
ORGttASYON PRoGRAMI

競競蹴cittL∬
‖」脚翻灘m du9an Ыr

im需謡撃1亀胤i蹴翼ぶ響
け

射方職 | anitlm gezisi 19。30'da sOna crecektir`

Dl●ER HUsusLAR

●

Pi,'titql"rir.,
Ilgemiz kavgak noktasrndadr ve Tiirkiye,nin her yerinden ulagrm imk6nr vardrr.Toplu tagrma ile gehrimize ulagacak katthurcdarrnz igin ioplu t"ii,tumu saatleri belirlenecek veinternet sitesinden duyurulacaktir' Kahhmcrlarrn.Bozilyuk'e'ri^ru"tu"rini karSrlama planrmzagdre- ayarlamast karSrlama noktamzda daha azbekl.mei6ri i-gin yJuiri,nn oracaktr.
Bunlar drgtnda organizasyona dahil edilecek diler etkinlikt", yrngr, *eb sitesinden duyurulacaktr.

SoNUCLARTN DImJRULMAST VE ODUL ronrlil:
srnav sonuglarr, yarl$ma gunu ( 20 Mayrs 2016 cuma gtrnil ) saat 13.30,da yaprlacak olan ddilltdreninde duyurulacak, ddiiller bu tdrende takdim edilecektir.

6oUr,rrn

I=ヨヤ
1■  `= 1   1''…



Not Od1110Hn flyadan Teknokll lrunieri satan bir m電
山田ln intem∝ si"Jnin 14.12.2015 ta■ ねlinyatiarld:L Odll10dn temin edilme dё

nemindc herhangi bir ёdll、ぬ ndayukarlya dO層

"bセ

degisimolmam halnde sOz kOnusu ёdutyukaHdaki yazan■ yatt esd∝ er b静 6d口lb de」斜むneЫ lむ.odtllerinmaれ Ozellik ve gorselleri intemet sitesine konulacaktlr.

BELGE VE HEDttLER
Yan,mada der∞ eye giren 6』

“

nci ve ё運
"tlnenlere bttari belgesi,yar:沖

aya katlhn ttm ёgrend veёEremenlere kattIIm bdgesi veJに cekti,

ILE螂加

¬ ヽ
`・

・
''｀

・ ‐́1, ■ ~・・ ‐F~零 警F

籠na ay‖ nt:ya http:||… .bOzuyuk.遍 tapFesLcom battlantlsindan
NOT:Yanttla ile ilgili

ul寄 1labilir.

″

」
け
″　
一
ｌ
ｒ

　

ド
ｔ‐
　

ｔ，
¨

酔 駒 T』菅 甲 雨 耐 画 面 面 高 画 面 瓢 高 面 蔦 両 面 而
22831490

9YJTU'| Dilive Ba-u@zum-re s&;il
. race book.com/nedim.uzsoy


	Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması.pdf (p.1)
	Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması-2.pdf (p.2)
	Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması-3.pdf (p.3)
	Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması-4.pdf (p.4-12)

