
Sayın Danışman Öğretmen; 
 
MEB – TÜBİTAK işbirliği ile “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri alanında X. Bu Benim 
Eserim” Proje Yarışması İzmir Bölge Sergisi ve Ödül töreni 05 – 06 Mayıs 2015 tarihlerinde Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. İzmir Bölge Sergisi’ne katılım adına İlgili Valilik olurlarınız 
bulunduğunuz ilin Bu Benim Eserim Proje Yarışması İl Koordinatörlüğü tarafından proje sahiplerine yönelik 
toplu liste halinde alınacak olup tarafınıza ulaştırılmasını sağlayınız.. 
 
Değerli Danışman Öğretmenim; yapılacak İzmir Bölge Sergisi’nde aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica 
ederiz: 
 
1. İzmir Milli Eğitim Web sayfamızdan paylaştığımız “Bilimsel Etik Beyanı ( Form 8 )”, “Veli İzin Formu (Form 9 
)” ve ‘’Bölge Sergisi’ne Davet Formu’’  ( form 7) nun gerekli kişilerce doldurulup imzalanarak eksiksiz şekilde 
taratılıp elektronik ortamda e-posta adreslerimize 28 NİSAN 2015 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi 
gerekmektedir. Belgelerinizin asıllarını ve Valilik Olurunuzu sergiye gelirken yanınızda getirmeyi 
unutmayınız. (Aşağıda ilgili mail adreslerine gönderebilirsiniz.) 
 
2. Bölge Sergisi Davet Formunda (form 7) altta bulunan listeye sadece konaklama yapacak danışman 
öğretmen ve öğrenciler yazılacaktır. Konaklama yapmayacak öğrenciler ve danışman öğretmenin tabloya 
yazılması bizi yanıltacaktır. Konaklama yapmayacak öğretmen ve öğrenciler kesinlikle liste bölümünü 
doldurmayacaktır. 
 
3. İzmir İli içerisindeki proje sahiplerine konaklama imkanı bulunmadığı ve herhangi bir harcırah ödemesi 
mümkün olmadığı, Proje Yarışması resmi yazılarında tarafımıza bildirilmiştir. Bölge Sergisi boyunca proje 
sahipleri görevlendirme resmi yazılarının ve sergi salonuna ulaşımlarının okul müdürlükleri sorumluluğunda 
olup; proje sahiplerinin konuyla ilgili istekleri, düşünceleri ve şikayetleri dikkate alınacaktır. 
 
4. Bölge Sergisi’nde yapılacak hazırlıklar için proje sahiplerinin 04 Mayıs 2015 saat 12.00 de Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde bulunması ve 05 Mayıs 2015 de herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için 
hazırlıklarının o gün tamamlanması gerekmektedir. Konaklama yapan proje sahiplerinin konaklama yeri 
ulaşımı için servislerimiz proje sürecince hazır bulundurulacaktır. 
 
5. Sergide; Projenizin sunumu için gerekli olan kitap, dergi, doküman, dosya, cd, afiş, laptop, projeksiyon 
cihazı ve tertibatı, akıllı tahta, internet, maket, deney düzeneği, misina,S kanca, yapıştırıcı… vs ihtiyaçlarının 
tarafınızdan sağlanması gerekmektedir. Projelerinizde gerekli elektrik hattı ve priz temin edilecektir. Bunların 
dışında ihtiyaç duyduğunuz konu ile ilgili 04 Mayıs 2015’de hazırlıklar sırasında bizimle paylaşabilirsiniz. 
 
6. Sergide her proje için bir masa ve iki sandalye bulunacak olup stand ölçüleri 1 m x 2 m dir. Projelerin 
sergilenme aşamasında özgün ifade çeşitliliği adına proje sahiplerince ; proje başvuru numarası, projeyi 
hazırlayan öğrenci/öğrenciler ve danışman öğretmenin adı soyadı, projenin adı, konusu, amacı, hedefleri, 
gerçekleştirilen faaliyetler, konuya ilişkin grafik, çizim, tablo, fotoğraf, şekiller vb., literatür taraması, sonuç ve 
tartışma bilgilerini içeren bir posteri tasarladıkları gibi stand ölçülerinin dışına taşmadan uygun olarak 
hazırlanması; poster hazırlanmasının mümkün olmaması durumunda yukarıda belirtilen başlıkları içerecek 
biçimde A4 boyutunda kağıtlara ( rahatça okunabilecek büyüklükte ) bilgisayar çıktısı alınarak bir bütün haline 
dönüştürülerek ( karton, mukavva gibi ) stand ölçülerinin dışına taşmadan uygun olarak hazırlanıp; proje 
materyalleri ile birlikte getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca proje sahipleri; projelerinin tanıtımı amacıyla 
hazırladıkları afişlerini standlara; S kancalarla ve misina ile tutturacağı için, afişlerinde askı çubuğu- askı 
desteği veya uygun aralıklı askı delikleri olması gerekir. Proje sahiplerinin tanıtım için kendi stand alanını 
kullanmaları; stand dışına taşan etiket, stiker, afiş … vb. durumlar şikayet konusu olduğundan bu konuda 
dikkatli davranılması gerekmektedir. 
 
7. Sormak, danışmak istediğiniz her türlü konu ile ilgili aşağıdaki irtibat telefonları ve e-posta adreslerimizi 
kullanabilirsiniz. 
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bu Benim Eserim Projesi Yarışması Bölge Yürütme Kurulu 
Proje sorumlularına ait telefon numaraları ve e posta adresleri: 
Zekayi Kaan ULUSOY     : 0 505 609 60 85 - zekayikaanulusoy@hotmail.com 
Bahar DİNÇER                 : 0 506 951 23 21 - bahardincer87@hotmail.com 


