AİLECEK OKUYORUZ
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Şartnamesi
NİZİP KAYMAKAMLIĞI - NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE NİZİP İLÇE
MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORTAK YÜRÜTÜLEN İLKOKUL,
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE AİLELER ARASINDA YAPILACAK
OLAN AİLECEK KİTAP OKUYORUZ - 2021 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
1. Kitap okumayı sevdirmek,
2. Öğrencilere ve ailelerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
3. Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek,
4. Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek,
5. Okuduğunu anlayabilmek, anladığını yorumlayabilmek,
6. Boş vaktin anlamlı ve verimli kullanılması sağlamak,
7. Bilgili olma, doğruyu yanlışı ayırt etme, özgüven sahibi olma, empati kurabilme vb.
konularda öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak,
8. Gelişen teknolojinin yanlış kullanılması sonucu, gençler arasında düşen kitap okuma
oranını artırarak ömür boyu devam eden bir alışkanlık haline getirmek,
9. Kitap okumanın beynin gelişimine yüksek oranda katkı sağlaması sebebiyle kitap okumayı
günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirmek.

YARIŞMANIN DAYANAĞI:
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliğinin 22. Maddesi (Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal
ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı
kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.)

KAPSAM:
a) Resmî ve Özel İlkokulların 1. , 2. , 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
b) Resmî ve Özel Ortaokulların 5. , 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.
c) Resmî ve Özel Liselerin Hazırlık, 9. , 10. , 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında
yapılacaktır.
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GENEL ŞARTLAR:
1. Yarışma 3 kategoride yapılacaktır. (İlkokul, Ortaokul ve Lise)
2. Yarışma başvuru süreci 12-18 Nisan 2021 tarihleri arasında
https://yarisma.nizip.bel.tr/ web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.
3. Yarışma iki kademeli olarak gerçekleştirilecek olup; birinci kademe sınavı çevrimiçi
olarak 21.05.2021 Cuma günü internet üzerinden gerçekleştirilecek, birinci kademe
sınavında en fazla puan alan 8 öğrenci 25.05.2021 Salı günü gerçekleştirilecek ikinci
kademe sınavına katılacaklardır.
4. Birinci kademe belirleme sınavında İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinin her biri
için belirlenmiş olan 3 kitaptan ilkokul öğrencilerine 40 soru, ortaokul öğrencilerine
ve lise öğrencilerine ise 50 soru sorulacaktır.
5. Yarışmaya başvuran öğrencilere 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan çevrimiçi
sınav öncesinde soruları cevaplayacakları platform önceden mesaj olarak iletilecek,
belirlenen süre içerisinde sınava katılmaları sağlanacaktır.
6. Sınavın gerçekleştirileceği platforma erişim telefon, tablet veya bilgisayar ortamından
mümkün olabilecektir.
7. Tablet, telefon, bilgisayar veya internete erişim noktasında sıkıntı yaşayabilecek
öğrencilerimiz, başvurmaları halinde okullarımızda bulunan Eba Destek
Noktaları’ndan yararlanabileceklerdir.
8. 25.05.2021 Salı günü gerçekleştirilecek final sınavına katılmaya hak kazananlar, yeri
daha sonra belirlenecek olan yarışma merkezinde 20 soruluk final yarışmasına
katılacaklardır.
9. Sınavlarda katılımcıların elinde kalem, silgi ve vb. malzemeler dışında hiçbir malzeme
olmayacaktır.
10. Şartlara uymayan yarışmacıların yarışma hakları tutanakla belirlenerek iptal
edilecektir.
11. Yarışmalar başladıktan sonra hiç kimse yarışmaya alınmayacaktır.
12. Final yarışması için soru ve cevap anahtarları, İlçe Komisyonunca bir gün önce kapalı
poşete konarak mühürlenecektir.
13. Yarışma günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yarışma komisyonu poşetteki
soruları getirip yarışma sunucusuna teslim edeceklerdir.
14. Yarışma ile ilgili genel bilgiler yarışma salonunda okunacaktır.
15. Hazırlanan sorular listelerdeki okunacak kitaptaki bilgiye bağlı kalınarak, kitabın
konusu, yeri, zamanı, yazarı, şahıslar, olaylar vb. konuları kapsayacaktır.
16. Yarışma Komisyonlarında yer alan kişilerin birinci derece yakınları ve yakınlarının
çocukları yarışmaya katılamazlar.

ÖĞRENCİ
1.

Sınava yalnız Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrenciler
katılabilir.
2. Öğrencilerin kitap okuma takipleri süreç içinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, sınıf
öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri tarafından
yapılacaktır.
3. Okullarda her şubenin sınıf öğretmeni, yarışmaya katılacak öğrencilerin takibini bizzat
kendileri yapacaklardır.
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4. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri, okul
rehber öğretmenleri ve yarışmalardan sorumlu müdür yardımcısı; gerekli
hatırlatmaların yapılması ve sürecin yürütülmesinden sorumludurlar.
5. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimizin 12-18 Nisan 2021 tarihleri arasında
başvuru yapmaları konusunda yaşayabilecekleri sorunlarda okul müdürlüklerimiz
öğrencilerimize yardımcı olacaklardır.
6. İlkokul, ortaokul ve liseler için hazırlanan sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekten
oluşacaktır ve 3 yanlış 1 doğruyu götürme esası uygulanacaktır.
7. Yarışmacıların aynı puanda olması durumunda, yanlış sayısı az olan üst sırada yer
alacaktır. Yine eşitlik bozulmaz ise öğrencilerden alt sınıfta olan üst sırada yer alacak,
yine eşitlik bozulmaz ise doğum tarihine göre daha küçük olan üst sırada yer alacaktır.

BAŞVURU:
1- Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılması
hedeflenmektedir.
2- Öğrenci, yarışmaya katılmak için https://www.nizip.bel.tr/ web sayfası üzerinden
başvuru formunu dolduracak, bu konuda sorun yaşaması halinde ise öğrenim gördüğü
okul müdürlüğünden yardım alabilecektir.
SINAV YERİ:
1. Kademe Sınavı:
Sınav, çevrimiçi olarak 21.05.2021 Cuma günü internet üzerinden gerçekleştirilecektir.
Final Sınavı:
25.05.2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan final sınavı, Abdurrahman Alkan Ortaokulu
veya Nizip Belediyesi Konferans salonlarından birinde pandemi koşullarına göre
belirlenerek, finale katılmaya hak kazananlara daha sonra duyurulacaktır.
NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
1- Yarışma başvurularının alınması.
2- Yarışmanın duyurulması ve sosyal medya tanıtımlarının yapılması
3- Hediyelerin temini
Her kademenin 1. sine Asus N4020 Laptop
2. sine Samsung Galaxy Tab A7 Tablet
3. süne Bisiklet
Dereceye giren öğrenci annelerine Samsung Mikrodalga Fırın
Dereceye giren öğrenci babalarına Casio MTP Kol Saati
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Yarışmanın yapılması ile ilgili her türlü yazışmalar yapılıp gerekeli Kaymakamlık
onayı alınacaktır.
2-Yarışmalardaki tüm kural ve davranışlar merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre
yapılacaktır.
3- Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında standart sapma
hesaplanmak suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
4- Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm
şartları)Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir.
5- Bu şartnameyi Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.
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YARIŞMA ÖDÜLLERİ
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

1. Asus N4020 Laptop

1. Asus N4020 Laptop

2. Samsung Galaxy Tab A7 Tablet

2. Samsung Galaxy Tab A7 Tablet

3. Bisiklet

3. Bisiklet

LİSE ÖĞRENCİLERİ

DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİ VELİLERİ

1. Asus N4020 Laptop

•

Samsung Mikrodalga Fırın

2. Samsung Galaxy Tab A7 Tablet

•

Casio MTP Kol Saati

3. Bisiklet
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YARIŞMA TAKVİMİ:
S.NO:

ETKİNLİK:

TARİH:

1

Yarışmanın okullara duyurulması

12.04.2021

2

Yarışma başvurularının alınması

12.04.2021 - 18.04.2021

3

Birinci kademe sınavının yapılması

21.05.2021

4

Final sınavının yapılması ve ödül töreni

25.05.2021
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İLKOKUL KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

1

Kitaplardan Korkan Çocuk – Susanna TAMARO

2

Yörük Ali Efe – Zehra AYGÜL

3

Mevlana Sevgi Güneşi – Nefise ATÇAKARLAR

ORTAOKUL KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

1

Canım Arkadaşım – Özgür BALPINAR

2

İçimdeki Müzik – Sharon M. DRAPER

3

Tuhaf Bilimler Akademisi – Şöhret Doğruyol SAĞBAŞ

LİSE KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

1

Kıyamet Aşısı – Sezai KARAKOÇ

2

Yorgun SAVAŞÇI – Kemal TAHİR

3

Küçük Ağa – Tarık BUĞRA
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