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Bu Şartname Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzaladığı 

Geleneksel Kitap Okuma Yarışması protokolünün 7.maddesi gereği “4.Kitap Okuma Yarışması” nın 

katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül 

törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

 

 

 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi veya özel okullara kayıtlı olan 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar seviyesindeki öğrencilerin yaz tatilinde okudukları sınıf seviyesindeki 

kitaplardan yapılacak il merkezli bir değerlendirme sınavında dereceye giren öğrencilerin 

ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzaladığı Geleneksel 

Kitap Okuma Yarışması protokolünün 7.maddesi gereği düzenlenmektedir. 

 
 

 

 

 

 
• Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak belirlenen komisyonca yarışma değerlendirme kriterlerini ve 

şartnameyi düzenlemek/belirlemek ( Mayıs 2019) 

• Yarışmanın billboardlarda ve çeşitli ortamlarda duyurulmasını sağlamak üzere gerekli baskı, afişleme 

vb. basım iş ve işlemleri yapmak (Mayıs-Ekim 2019) 

• Yarışmanın il genelinde duyurulmasını sağlamak üzere yarışmayla ilgili tüm hususları  

trabzon.bel.tr adresinde yayınlamak 

• Ödül töreninde sunulmak üzere yarışma ödüllerinin finansını sağlamak  

• Yarışma ödül törenini Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içinde düzenlemek  

• Yarışma ödül töreni için salon tahsis etmek 
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 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILACAK İŞLER 

http://www.trabzon.bel.tr/


 

 
• Belediye ile ortak belirlenen komisyonca yarışma değerlendirme kriterlerini ve şartnameyi 

düzenlemek/belirlemek ( Mayıs 2019) 

• Yarışmanın okullarda duyurulmasını sağlamak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak 

• Yarışmayla ilgili tüm hususları trabzon.meb.gov.tr ve trabzonarge.meb.gov.tr adreslerinde 

yayınlamak 

• Yarışma, öğrencilerimizin yaz tatilini dolu dolu değerlendirmesini ve özellikle kitapla daha fazla 

meşgul olmasını amaçladığı için, karne tatilinden önce tüm öğrencilerin yarışmadan haberdar 

edilmesini sağlamak (Mayıs- Haziran 2019) 

• Yarışma ödül törenini Belediye ile koordine içinde düzenlemek  

• Yarışma sorularını hazırlamak üzere komisyon oluşturmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

(Eylül-Ekim 2019) 

 

 

 

• Yarışmayı öğrencilere duyurmak, yarışmayla ilgili iş ve işlemlerin takibatını yapmak, 

• Okuma yarışması sınavında görev almak isteyen öğretmenlere gerekli yazıların duyurmak ve görev 

almak isteyen öğretmenlerin trabzonarge.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmalarını sağlamak, 

• Yarışma, öğrencilerimizin yaz tatilini dolu dolu değerlendirmesini ve özellikle kitapla daha fazla 

meşgul olmasını amaçladığı için, karne tatilinden önce tüm öğrencilerin yarışmadan haberdar 

olmasını sağlamak, 

• Öğrencilere bu yarışmanın bilgilendirilmesi ve içeriği konusunda rehberlik yapmak, 

• Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvurularını 25 Ekim 2019 tarihine kadar 

trabzonarge.meb.gov.tr adresine girerek elektronik ortam üzerinden başvurularını 

yapmak/yapmalarını sağlamak. 

•  Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanması 

noktasında okullar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne karşı sorumludur. 

 

 

 

 

• 2019 Eylül ayı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Tüm Resmi-Özel 

Okul (2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11, 12. Sınıflar) öğrencisi olmak. 

• Belirlenen sınıf seviyesinde okuyor olmak. 

• Sınıf seviyesine uygun seçilmiş olan kitapları okumuş olmak. 

• 25 Ekim 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar trabzonarge.meb.gov.tr, adresinden başvuru 

yapmış olmak. 

• Sınav soru hazırlama komisyonundakilerinin 1.derece yakınları, soru hazırlamakla sorumlu oldukları 

sınıf seviyesinde sınava giremezler, girseler dahi ödül alamazlar. 

• Yarışmaya başvuranlar, bu şartnameyi okumuş ve tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

 

 

 OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER 

SINAVA KATILIM ŞARTLARI 

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER 

http://www.argetrabzon.gov.tr/
http://www.argetrabzon.gov.tr/
http://www.argetrabzon.gov.tr/


 

 

 

1. Yarışma soruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulan yarışma komisyonu tarafından 

hazırlanacaktır. 

2. Yarışma sınavı: 

 2,3,4. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 60 soru ve 4 şık üzerinden 80dk.  

 5,6,7,8. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 80 soru ve 4 şık üzerinden 100dk. 

 9-12. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 100 soru ve 5 şık üzerinden 120dk. Sınava tabii 

olacaktır. 

3. Sınavda her seviyede en yüksek puan alan/alanlar dereceye girecek olup yarışmada ilkokul ve 

ortaokullarda 3 yanlış cevap bir doğru cevabı, liselerde 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. 

Derecelendirmede önce net sayısına, net sayısının eşitliğinde doğru sayısı fazla olana bakılacaktır. 

Şartların eşitliği halinde doğum tarihi küçük olan avantajlı olacaktır. 

4. Öğrencilere ek listede belirlenen sınıf seviyesindeki kitapların tamamından soru sorulacaktır. 

5. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okuma, 

kavrama ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik nitelikli sorulardan oluşacaktır. 

6. Yarışma sınavları, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır. 

7. Sınavlar, sınava girecek öğrenci sayısına ve yoğunluk durumuna göre belirlenen merkezlerde 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

Başvuru tarihi: 02 Eylül 2019 - 25 Ekim 2019  

Yarışma tarihi: 2019 Kasım (Net tarih sonra açıklanacaktır) 

Sınav Merkezi: Sınav Merkezleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yoğunluğa göre 

belirlenecek olup, trabzonarge.meb.gov.tr adresinden T.C. no ile alınacak sınav giriş 

belgesinden sınav merkezi hakkında bilgi alınabilecek. 

Sonuçların duyurulması: Sınavlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunup 

sonuçlar trabzon.bel.tr, trabzon.meb.gov.tr , trabzonarge.meb.gov.tr adresinde 

yayınlanacaktır. 

Ödül töreni: 2020 (Tören tarihi ve saati sonradan belirlenecektir.) 

 

 

Yarışmayla ilgili diğer tüm hususlar trabzon.bel.tr, trabzon.meb.gov.tr, trabzonarge.meb.gov.tr 

adresinde yayınlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA USULÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

YARIŞMA TAKVİMİ 

http://www.argetrabzon.gov.tr/
http://www.argetrabzon.gov.tr/
http://www.argetrabzon.gov.tr/


 

 

 

 

 

 

SEVİYE DERECE ÖDÜL 

2.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

3.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

4.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

5.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

6.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

7.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

8.SINIF 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

   Lise 

seviyesi 

(9-12) 

1.olan Öğrenciler Dizüstü Bilgisayar 

2.olan Öğrenciler Tablet 

3.olan Öğrenciler Bisiklet 

Mansiyon Kültür Gezisi 

 
 

 

Yarışmanın ödülleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 

sağlanacaktır. 

 

ÖDÜLLER 



 

 



 

                

 TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

................................... Okulu/Lisesi   …/…  sınıfı  ………nolu öğrencisiyim. 2019 / 

2020  Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğünüzce yapılan  “Kitap Okuma Yarışması”ndaki sınav 

kağıdımın tekrar incelenmesini istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim  

 …../…../..…/…./ numaralı sorularda hata var 

Optik okuma sorunu var 

Diğer sebepler 

(İtiraz sebebinizle ilgili kutucuğa x koyunuz) 

    

   …./…./2019 

    İmza 

 

  Adı Soyadı: 

 

 

 

T.C. Kimlik No : 

Telefon Numarası : 

E-Posta : 

 

 

 

Tebligatın e-posta olarak gönderilmesini kabul ediyorum. 

 

 

 

 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 

Sınav sonuçlarına itirazlar sınav gününden itibaren en geç üç işgünü içerisinde yazılı veya 

elektronik ortamda yapılacaktır. İtiraz dilekçelerine en geç 3 işgünü içerisinde cevap verilecek olup 

cevap e-posta yolu ile gönderilecektir. 

Asıl sonuçlar trabzon.bel.tr  , trabzon.meb.gov.tr ,  trabzonarge.meb.gov.tr  adresinde 

yayınlanacaktır. 

 

http://www.argetrabzon.gov.tr/

