AKYAZI KAYMAKAMLIĞI
“AKYAZI OKU-YORUM’CULARI KİTAP OKUMA YARIŞMASI”
KATILIM ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI

•
•
•
•
•

Akyazı’ya geleneksel kitap okuma yarışması kültürü kazandırmak.
Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek.
Edebiyatın seçkin eserleriyle öğrenci ve vatandaşları buluşturmak.
Akyazı'da kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
Kitap okuma farkındalığı oluşturmak.

KATILIM ŞARTLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarışmaya katılım ücretsizdir
Yaş sınırlaması yoktur.
Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler http://akyazi.meb.gov.tr/ sayfasında
yayınlanacaktır.
Yarışma Ortaokul, Lise ve Yetişkin olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir.
Yarışmacılar kitapları kendileri temin edeceklerdir.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, http://akyazi.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmakta
olan yarışma başvuru/üyelik formunu doldurmaları gerekmektedir.
Yarışmacılar, bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan http://akyazi.meb.gov.tr/
sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak katılabilecektir.
Yarışma soruları, belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, yarışmacılar kendi
kategorisindeki kitabın tamamından mesuldür.
Yarışma iki aşamalı olarak düzenlenecek olup birinci aşama online olarak
gerçekleşecektir. Birinci aşamada her kategoride ilk 50’ye girenler Şehit Yüzbaşı
Anadolu Lisesi’nde 2. Aşama olan yüz yüze sınava katılacaklardır.

YARIŞMANIN BAŞVURU TARİHİ
Başlangıç Tarihi : 11 Nisan 2022

saat

09:00

Bitiş Tarihi

saat

17:00

: 29 Nisan 2022

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER - TARİH – SAAT
•

•
•

Sınavın 1. Aşaması (Online) olarak http://sakaryacevrimici.com/yarisma sitesi
üzerinden yapılacaktır. 08 Haziran 2022 tarihinde ortaokul kademesi için saat 19:00,
lise kademesi için 20:00, yetişkin kademesi için 21:00 saatlerinde başlayacaktır.
Sınavın 2. Aşaması her kategoride ilk 50’ye giren öğrencilerle birlikte Şehit Yüzbaşı
Anadolu Lisesinde 12 Haziran 2022 tarih ve saat 11:00’de yüz yüze yapılacaktır.
Sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının
sorumluluğundadır.

YARIŞMA KİTAPLARI
Sıra
NO
1

Yazar

Eser Adı

Kategori

William
Kamkwamba

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk

Ortaokul

2

Mehmet
Niyazi

Çanakkale Mahşeri

Lise

3

İskender Pala

Kervan

Yetişkin

*Yarışmacılar kendi kategorisindeki tek bir kitaptan sorumlu olacaklardır.

KATILIMCI BİLGİLERİ
*Yarışmaya katılmak isteyenlerin, http://sakaryacevrimici.com/yarisma adresinde
yayınlanmakta olan yarışma başvuru/üyelik formunu doldurmaları gerekmektedir.
* Yarışmaya başvuracak katılımcılardan aşağıdaki bilgiler talep edilecektir.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

T.C. Kimlik Numarası
Adı-Soyadı
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Telefon Numarası
Mail
Okul Adı

Not: (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

•

•
•
•
•
•

Yarışmacılar, interneti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan
http://sakaryacevrimici.com/yarisma web sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak
katılabileceklerdir.
Yarışma soruları, her kategori için sadece belirlenen eserden hazırlanacak olup
yarışmacılar tek bir kitabın tamamından mesuldür.
Yarışma, her kategori için seçilen kitaptan çoktan seçmeli 35 soru sorularak
yapılacaktır.
Sınav süresi 35 dakikadır.
Bir sonraki soruya geçildikten sonra önceki sorulara dönüş yapılamayacaktır.
Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı
sorunu yaşayan yarışmacılar sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları
halinde sınavlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında
kaybedilen zaman yarışmacının sınav süresine artı olarak eklenmeyecektir. Bu
kapsamda internet bağlantıları, şarj durumu, tarayıcının otomatik dil çevirilerin kontrol
edilmesi önerilir.

• Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır.
• 1. ve 2. Oturumlarda Eşitlik durumunda süre (sınavı en kısa sürede bitiren) göz
önünde bulundurulacak bu durumda da eşitlik bozulmazsa yaş olarak en küçük olan
kazanmış sayılacaktır.
• Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama
oluşturulacaktır.
Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda sonuçların
değerlendirilmesinde, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde
Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda
yarışmanın iptaline karar verebilir.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Birinci aşama sınav sonuçları 09 Haziran 2022 http://sakaryacevrimici.com/yaris ma
adresinden duyurulacaktır. Birinci aşamada her kategoride ilk 50’e girenler için Şehit Yüzbaşı
Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan yüz yüze sınav 12 Haziran 2022 tarihinde saat 11:00’de
yapılacak ve 14 Haziran Salı tarihinde sınav sonuçları ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

•
•
•
•

Akıllı Cep Telefonu
Profesyonel Dağ Bisikleti
Akıllı Saat
İlk 50’ye giren ortaokul ve lise seviyesi yarışmacılara Doğa Gezisi ve Mangal İkramı
ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

•

•

Ödül
töreninin
tarihi
ve
yeri
sınav
bitiminden
sonra
http://sakaryacevrimici.com/yarisma sayfası üzerinden duyurulacaktır. Dereceye
girenlere telefonla bilgilendirme yapılmayacak olup yarışmacıların ödül kazanıp
kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında
bilgilerin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır)
18 yaş altı dereceye giren kişiler velisi veya yasal vasisi ile ödülünü alabilir.

Yarışma Düzenleme Kurulu
Ramazan ŞERBETÇİ (Başkan)
Veysel Bilal ARSLANKARA (Üye)
Burak YILMAZ (Üye)
Sedef KELLERBAĞI (Üye)
Ali Salih AKYÜZ ( Üye)
Ömer ÖZTAŞ (Üye)
İletişim Adres: Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Akyazı/Sakarya
Web: http://sakaryacevrimici.com/yarisma

KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
http://sakaryacevrimici.com/yarisma

