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............................. KAYMAKAMLIOI
nye Milli Egitim MudUrlUgti
................................. MesJeki Ve Teknik Anadolu Lisesi Muditrlugu
ilgi:Bakanhg1111lz Mesleld ve Teknik Egitim Genel Mildilrltiguni.in 01.06.2017 tarih ve
8078486 sayIll yazlsl .
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MudurWg'Une bagli okullarda ogrenim goren
ogrencilere kitap okumaYl sevdi1111ek, okuma alu;;kanhgl kazandll'lnak, okudugu kitabm
anla111a seviyesini gormesini saglamak, gUven duygusut1U geli$tirmek, sosyal ve kUltiirel
alanda okulul1u temsil etme bilincini kazandlrmak amaclyla "Kitap Okuma Etldnligi"
dUzenlenmesi ilgi saYlh yazl ile uygun gorU1l11ii~tUr.
Buna gore etkinligi organize etmek ve aksamadan yurlltlilmesine saglamak i91n II
Milli Egitim MiidtirWgti tarafll1dan EtkinlUc Yiiriitme Kuru]u olu$tumlmu$ olup kurul
tarafmdan belirlenen 5 adet kitap ve yazarlannm adlan a$aglda beliliilmi:;:tir. Belirlenen kitap
ve yazarlanmn adlanml1 9 Haziran 2017 tarihine kadar okulunuz 9.1 0 ve 11. S1111f
ogrencilerine duyumlarak yaz tatili sliresince bu kitaplan okumalann1l1 saglanmasl ve ekE
yazlda belirtilen uylldamalar dogrultusunda i:;:lem yapIlmasl hususunda geregini rica ederim.

Metin tLci
Vali a.
Milli Egitim MUdUru

Ek: tIgi saYlII Yazl (1 Sayfa)
Kitap okuma etkinligi esas[an(2 sayfa)
tl<;:e KaymakamlIklan ilye M.E.Md.ne
Merkez Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul !Vld.ne
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Sayl : 94414164-821. 99-E. 8226530
Konu ; Kitap Okuma Etkin1igi

05.06.2017

............................. KAYMAKAMLIGI
llye !VElli Egitim MUdlirlOgti
................................. Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi MudlirlUgii
Ilgi:Bakanltgll111Z Mesleki ve Teknik Egitirn Genel MDdUrWglintin 01.06.2017 tarih ve
8078486 saylll yazlsL .
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgtine bagh okullarda ogrenim goren
ogrencilere kitap okumaYI sevdirmek, okuma ah~kan!Jgl kazandJrmak, okudugu kitabll1
anlama seviyesini gormesini saglamak, gUven duygusumi geli~tirnlek, sosyal vc ki.HtUrel
alanda okulunu temsil etme bilincini kazanclJrmak amaclyla "Kitap Okuma Etkinligi"
dilzenlenmesi uygUl1 gorCtJmli~Uir.
Soz konusu etkinligin; Tilrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Mill] Egitim Temel Kanul1u
ile TOrk Milll Egitiminin genel Elmaylarma uygun olarak yasal di.lzenlemelerde belirtilen iIke,
esas ve amaylara aykmhk te9kil etmeyecek ~ekilde, ilgili okul, illilye mill! egitim
mi.idCtrllikleri tarafllldan geryeklqtirilmek Uzere derslerin aksatIlmamasl kaydlyla yapllrnasl,
ve ekli yazl dogrultusunda i~lel11 yaptlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Metin [Lei
Val! a.
Milli Egitim MUdLirU

Ek:
flgi saydl YaZl (1 Sayfa)
Kitap okuma etkinligi esaslan(2 say fa)
Dagltlm:
ilye Kaymakamhklan Ilye M,EMd.ne
Merkez Mesleki ve Teknik Ortaogretim Okul Md.ne
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DAGITIM YERLERiNE
i1gi:

a) p,,1illl Egiti111 Bakanhgl Oliaogretim Kummlan Y6netmeligi.
b) Milll Egitim Bakanltgl Ilkogretim ve Ortaogretim Kurumian Sosyal Etkinlikler
Yonetmel igi.

Gene! lVWdfirWgiimUze bagb okullarda ogrenim goren og;tencilere kitap okm'nayl
sevdirmek, okuma ah!?kanhgl kazandmllak, okudugu kitabm al1lama seviyesini gormesini
saglamak, guven duygusunu geli~tirll1ek, sosyal ve hilWrel alanda okulunu temsil etme
i')iiincini kazanciIrmak amaclyla ilgi (~1) ve (b) Yc)netmcliklcr kapsamll1da ekte yer alan esaslar
clogrultusunda, "Kitap Okuma Etkinligi" cltizenlenmesi Uygllll gorGlmU$tUr.
S6z konusu etkinligin; TLirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milll Egiti111 Temel Kanunu
ile TUrk Milll Egitiminin gene! ama<;Janna uygUl1 olarak yasal dUzenlemelerdc belirtilen ilke,
esas ve ama<;lara aykmltk te~kil etmeyecek $ekilde, ilgili okul, i1li1ge milli egitim
mudiIrllikleri tarafmdan gergekle~tirjll11ek Lizere derslerin aksatdmamaSl kaydlYla yapllmasl,
IJ gcnelinde ilk HI( dereceye gircn 6grenci bilgilerinin Kas1111 ayl somma !cadar Gene!
MUdCir!LigUmLize bildirilmesi ve ctkinligin gelecck Ylltarda da aym ~ckiJdc dcvam ettirilmesi
husLlslarll1da bilgilcrinizi ~!e gercgini rica eclcrim.
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MESLEKI VE TEKNil( EGiTIM GENEL MUDURLilGilNE BAGLI
OKULLAR AHASI KiTAP OKUMA ETKiNLiGi
AMA~:

TUrk Milll Egitiminin genel amaylan dogrultusunda ogrencilere kitap okumayl sevdirmek,
okuma a11;;kanl 18;1 kazandlrmak, okudugu kitabll1 anlama seviyesini gormesini saglamak, kendine
gLiven duygllsunu geli$tinnek, sosyal ye kUltlirel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandlrmak,
etkinligin benzer $eki~cle geli~tirilerek her yll yaprlmasll1l saglamak.
Kt\..PSAM: 2016-2017 cgitim ve ogretim yllinda Genel MliclUrWgUmLize bagl! okullarcla ogrenim

goren.2,;J..Q_. ve J L s1I11fogrencilerini kapsamaktadll'.
DAYANAK: Milll Egitim Bakanltgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi vc MillJ Egitim 8akanlJgI
Ilkogretim ve Ortaogretim KUl'umlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligine dayan!larak hazlrlanml~tlr.

KiTAP OIGJMA ETKiNLiK ESASLARI

1- Etkinligi organize etmek ye aksamacian yUrOtUimesilli saglamak lyil1 il 111illl egitim
mUdUrlUkIeri tarafll1dan !2kinlik YUrUtme Kurulu olll~tLlrulacaktlr.
2- Etkinlik YUrUtme Kurulu tarafl11dan 6gren~i!erin yaz tati!i sUresince okuyacaklan ve
performanslanllln 6l yUlecegi.5 adet kitap belirlencccktir. Kitaplardan I tanesinin ogrencilerin
mesleki geli~imlerine katk; saglayacak ve giri~i!1lcilik yeteneklerini geli~tirecek tlirde Oll11aSI
sagianacaktIr. Belirlenen kitaplar ve yazarlarll1111 ad ian 9 Haziran 2017 tarihinc kadar
ogrencilere duyurulacak ve yaz tatili suresince bu kitaplan okumalan saglanacaktlr.
3- Okuma ctkinligi ve okunacak kitaplar okulda yapJlan YC91tli etkinliklerde ve torenlercle
ogrenci lere duyuruiacaktlL
4- Dtizenlenecck etkinlige yliksek katdllTl saglanmasl iyin illflye Mill! Egitim Mi.iclUrlUk!eri
azami gnyrct gosterccek gerekli onlel11leri alacaklardlr.
jElele edilcn b8~an!ar Milll Egitim Bakan!lgl Ortabgretim Kurul111an Yc)nctmeliginin 50.
Maddesi geregince TLIrk Dili vo Edebivatl c1ersiniD_ performans _ yalI;;maSlllda
degerJendiri lecektir.

iL/iL<;E MILLI EGi'riM MUDURLUKLERiNCE
YAPILACAK is VE iSLEMLER
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SImi hamlama ve degerlendirme komisyonlan olw,;turulacaktlr....
Soru hazlrlama ve degerlendirme komisyonlan okunan kitaplardan somiar haZlrlayacaldardlr.-t,
ilye Mill7 Egitim MLidUrllikleri,2.S EylOl- 06 Ekim 2017 tarihleri arasmda belirleyeceklerl tarih
ve saatte ogrencilcri okullanncia aynl anda Slnava alacaklardlf.
ilyeMilll Egitim MLidlirllikk;ri sway SOI1ucul1da ilyclerinden c1ereceye girell Uk Lis: ogrencinin
bllgilerini il MiIll Egitirn MLidi.irliiklerinc gondcreceklerc!ir.
il Mill! Egitinl MticilirWklcri ilyclerde ilk Uy dereccye gircn ogrencileri 1,6 Skim 27 Ekim
2017 tarih Ie!'i aras1l1ciq bel irled i kleri bir ycrcie tophi olarak Udnci <lsama Sl11aVll1a alacaklard 11'.
Degerlendirme sonucunda i llerin ilk Uy c1ereceye giren ogreneileri belirlenecektir.
Degerlenelinne a9amasIJ1cia etkin
katJian ogrcnci saYlSlIlll1 fazla olmasl halinde SOl'lI
hazlrlama ve degerlendirme komisyol1unca sl11avlann optik okuyucular tarafmdan okunmasl11!
saglalllak iyin gerekli tedbirler a lillacaktlf,
ilde yapJlacak slllava katIiacak olan ogrencilcrin Milll Egitim Bakanllgl ilkogretim ve
Ortaogrctim Kuruml,m SosY,ll Etkinlikler Yonetmeliginc hlikLimleriJie
yapJlan planlama
yerycvesinde slilav yerine
i~ ye clontj~lerj saglanacaktJr.
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8· Valiliklel'ce, ilyclerde ve ilcle yapilan sinaviarda

ogrenciler, mahalli imk?ll1lar

II olarak ilk Li9 dereceye giren

enclirilerek ilgili mevzuatllla

odLillendirilecektir.

Etkinlige kattianJara iIltlye MiilJ Egitim MUdUrWkleri taraftndan "KattiJlTI Belges(, ba~ardl
olanla1'a "B~Sertifikasl" yeri1ec€ktir.
9- il MillY Egitim MlidUrlLikleri r06 Kaslm 2017 tarihine kadar etkinlikte tJ genelinde ilk Us: _
~ec~iren ogrenciler~l bilgilerini, okutulan kitaplanll isimleri ve etkinlige katilan toplam
Ogrenci saYIsllli MesIck! ve Teknik Egitim Genel MiJdiirlUgUne bildirileceklerdir.
10lik sLiresincc Ogrencilerin okucluklan kitap saYlsi okulmUdLirlLiklerince e-Okul sisteminde
yer alan Kame
Bilgileri-Okllclugu Kitap SaYlsl b6lLimLine i~lellecektir.
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ETKiNLtK T AKVb1i

Birim

Okul MLid[\rlUgLi

Tarih
9 Haziran 20 17 tarih

Smav tarihine kadar

MUdLirl

II Mill1 Egitim MlidlirlLigLi

II Mlll1 Egitim MUdUrWgU

25

- 6 Ekim 2017

27 Ekim 2017

20J7

2

okuma etkinl igini
duyurmak, kitaplan
okumalanm te~vik etmek,
smava katIlmalannl saglamak,
okunan kitap saydal'llll e·Okul
a~ama Sll1aVinJl1
saat ve yeri c1uyurmak, SlIlaVI
yaparak II<;ede ilk Liy c1ereecye
. giren ogrencileri tespit etmok.
ilde yapllacak ikine! a~ama
slI1avma katl j maial'l i91n i I
Milll Egitim MLidOrlLigUne
bildirmek.
jldnci a~ama Sll1aVlIllll tarih,
saat ve yerini duyurmak,
Sll1aVIll yapll111asl saglamak,
sOl1u ylann clLlyuru]maSll11

I genelinde ilk li y clereceye
giren ogrencilerin bilgilerini,
otkil1likte okutulan kitaplarln
isimlerini ve etkinl
katllan
toplam ogrenci saYlsll11
Meslek! ve Teknik Egitim
Genel MiidlirlLigUne
bllclirmck.

