
“ÇOCUĞUMLA OKUYORUM” PROJESİ  
Sınav Şartnamesi 

Bu Şartname Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün “Her Okulun Projesi Olsun”  kapsamında Arsin 

Atatürk Ortaokulunun yürütmüş olduğu “Çocuğumla Okuyorum” projesi kapsamındaki Kitap 

Okuma Yarışması’nın amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme 

kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

Sınavın Amacı 

Trabzon ilinde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler ve öğrenci velilerine okuma alışkanlığı 

kazandırmak, okumayı sevdirmek ve öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmak amacıyla 

yapılacak olan velilerin okuyacağı kitaplar ile ilgili bilgiyi ölçmek ve başarıyı ödüllendirmektir. 

Yarışmanın Dayanağı 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 

Toplum Hizmeti başlıklı 12. maddesinin (e) bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi doğru, güzel 

ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik 

çalışmalar yapmak.” hükmü 

 

Sınava Katılım Şartları 

 21 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar trabzonarge.meb.gov.tr adresinden bireysel başvuru 

yapmış olmak 

 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi veya özel okullarda okuyan öğrencinin velisi 

olmak(anne-baba veya e-okul sistemine kayıtlı diğer veli) 

 Yarışma şartnamesinde belirtilen kitapları okumuş olmak 

 

Sınavın Şekli, Uygulanması ve Genel İlkeler 

 Kitap Okuma Yarışması tek aşamalı sınav olarak yapılacaktır. 

 Yarışma soruları Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanacaktır. 

 Sınavda iki kitaptan toplam 50 soru sorulacaktır.  

 Her soru eşit puandır. 

 Sınav süresi 90 dakikadır. 

 Sınav sorularının cevapları çoktan seçmelidir. 

 Sınav bitiminde soru kitapçıkları okulda kalacaktır. Cevap kâğıtları sınav salon sorumlusuna 

teslim edilecektir.                                                                          

 Sınavdan sonra soru ve cevaplar  “trabzonarge.meb.gov.tr”  adresinde yayınlanacaktır 



 Velilerimizin sınavdan en az 30 dakika önce sınav merkezine gelmesi ve sınav salonunda 

yerini alması gerekir. Sınavın başlama saatinden sonra ilk 15 dakika içinde gelenler sınava 

alınacaktır. İlk 30 dakika sınavdan çıkmak yasaktır.  

 

Sınavın Değerlendirilmesi 

 Sınavlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunacak olup sınavda 4 yanlış 

cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 

 Mazeretin türü ne olursa olsun sınava girmeyen kişiye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir. 

 Başarı sıralamasında; 

1. Net sayısı fazla olana, 

2. Net sayısının eşit olması halinde doğru sayısı fazla olana, 

3. Doğru sayılarının da eşitliğinde öğrenim durumu en düşük olana, 

4. Öğrenim durumlarının eşitliği halinde okullarda fazla öğrencisi olana, 

5. Şartların bozulmaması halinde yaşça büyük olan veliye öncelik verilecek. 

6. Tüm şartlarda  eşitliğin bozulmaması halinde tarafların huzurunda kura çekimi 

yapılacaktır. 

 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arsin Atatürk Ortaokulu, sınav tarihine kadar bu 

sınavla ilgili şartnameyi değiştirme, sınav iptal etme vb. tüm haklarını saklı tutar. 

 Ödül kazanan tüm velilerimiz ödül töreninde kimlik fotokopi, öğrenim durumunu gösterir 

diploma fotokopisini ve velisi olduğu öğrencinin öğrenci belgesini ibraz etmek zorundadır. 

 

 
Yarışma Takvimi  

 Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2017 mesai saati sonuna kadar. 

 Yarışma Tarihi: 7 Mayıs 2017 Pazar günü 

 Yarışma Saati:  10:00  

 Sınav Merkezi: Arsin Atatürk Ortaokulu ve başvuru durumuna göre belirlenecek diğer 

merkezler 

 Sınav Giriş Belgeleri: Nüfus Cüzdanı, Giriş Belgesi(Giriş belgesi “trabzonarge.meb.gov.tr” 

adresinden TC no ile giriş yapılarak alınacak) 

 Sonuçların duyurulması:  

 Sınavlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunup sonuçlar 

trabzonarge.meb.gov.tr, Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

http://arsin.meb.gov.tr/ adresinde ve Arsin Ortaokulunun 

“http://arsinataturkortaokulu.meb.k12.tr”   adresinde ilan edilecektir.  

 Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 2 gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz 

edilebilir. İtirazlar elektronik ortamda argetrabzon@gmail.com adresine mail atılarak 

yapılacaktır. 

 

 Ödül töreni: 2017 Mayıs (Tören günü ve saati sonradan belirlenecektir.) 

 

 

http://arsin.meb.gov.tr/
http://arsinataturkortaokulu.meb.k12.tr/
mailto:argetrabzon@gmail.com


Ödüller 

İlk 50’ye giren velilerimize belirtilen şartlarda ve sıralamada ödül verilecektir. Ödüllerin 

sıralama ve sayısında değişikliğe gidilebilir. 

 

 

S.NO ÖDÜL ADET S.NO ÖDÜL ADET 

1. Buzdolabı 1 11-13. Düdüklü Tencere 1 

2. Çamaşır Makinesi 1 14-16. Set Üstü Ocak 1 

3. Bulaşık Makinesi 1 17-19. Çaydanlık        1 

4. Fırın 1 20-22. Elektrikli Isıtıcı 1 

5. Mikrodalga Fırın  1 23-25. Blender 1 

6. Elektrikli Süpürge 1 26-30. Yolluk 1 

7. Derin Dondurucu 1 31-35. Saç kurutma makinesi 1 

8. Halı 1 36-40. Tencere 1 

9. Tost Makinesi 1 41-45. Tava 1 

10. Ütü 1 46-50. Ütü Masası 1 

 

 Ödül törenine katılmayan velilerimiz ödüllerinden vazgeçmiş sayılacaktır. 

 Arsin Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü hediyelerin cins, model, sayı ve sıralama gibi 

özelliklerinde değişikliğe gidebilir. 

 Yarışmaya en çok katılım sağlayan okula Su Sebili hediye edilecektir. 

 

Okunacak Kitaplar 

Sıra 

No 

Kitap Adı Yazar Adı Türü 

1 Kuyucaklı Yusuf Sabahattin ALİ Roman 

2 Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız 

Bir Hayvandır 

Ahmet Şerif 

İZGÖREN 

Kişisel Gelişim 

 

 

Sınava giren her  veli, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu şartnameyi 

okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır.  


