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TRABZON VALİLİĞİ 
ÇAYKARA ANADOLU LİSESİ 

 
ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
Bu şartname İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin HOPO (Her Okulun Projesi 

Olsun) kapsamında Çaykara Anadolu Lisesi’nin düzenlediği “ÖĞRETMENİM OKUYOR” 
projesi kitap okuma yarışmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

   
AMAÇ: 

 Öğretmenlerimiz arasında mesleki özellikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, edebi eserler 
aracılığıyla öğretmenlerimize yol göstermek, 

 Kitap okuma alışkanlığı kazandırma noktasında öğretmenlerin öğrenciler için örnek teşkil 
etmesini sağlamak, 

 Öğretmenlerimize öğretmenlik mesleği ile ilgili ufuk açıcı bilgiler kazandırmak,  
 Öğretmenlerimizin eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde sadece öğreten değil öğrenen olarak da 

yer almasını sağlamak, 
 Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek,  
 Öğretmenlerimize okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilme yeteneği kazandırmak, 
 Kitaplarda yer alan teorik bilgilerin uygun şekillerde pratiğe dökülmesini sağlayarak eğitim 

öğretim faaliyetlerinin zenginleşmesini, çeşitlenmesini sağlamak, 
 Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve öğretmenlik mesleğini daha ileri 

bir seviyeye taşımak 
 Ögretmenlerimizin öğrenme süreci içerisinde öğrencilere ve hayata farklı açılardan 

bakabilmelerini sağlamak, 
 

HEDEF: 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin (ücretli öğretmenler dâhil) proje kapsamında belirlenen kitapları okumaları, 2017 
Mayıs ayı içinde yapılacak il merkezli bir değerlendirme sınavına girmeleri, sınav sonucunda dereceye 
giren öğretmenlerin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. 

 
YARIŞMANIN DAYANAĞI: 

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 

 
KAPSAM 

 Bu şartname İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin HOPO (Her Okulun Projesi Olsun) 
kapsamında Çaykara Anadolu Lisesi'nin “ ÖĞRETMENİM OKUYOR” adlı kitap okuma yarışması 
projesinin amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, 
verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

 
 



 
HEDEF KİTLE: 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm eğitim kurumlarında görev 

yapmakta olan öğretmenler (ücretli öğretmenler dâhil) ve idareciler. 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
 Yarışma iş ve işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Çaykara Anadolu Lisesince 

yapılacaktır. 
  Şartnamede belirtilen hususlara göre tüm öğretmenlere duyurulup katılımının sağlanması için İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüklerince ve okullarca gerekli tedbir alınır.  
 

 
SINAVA KATILIM ŞARTLARI 

 
 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan tüm resmi/özel okullarda öğretmen 

(ücretli öğretmenler dâhil) veya idareci unvanıyla fiili olarak görev yapıyor olmak, 

 30 Nisan Pazar 2017 tarihine kadar  trabzonarge.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmış 
olmak. 

 Soru hazırlama komisyonundakiler ve 1.derece yakınları sınava giremez. 
 
YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

 
1. Sorular Çaykara Anadolu Lisesince oluşturulan yarışma komisyonu tarafından hazırlanacaktır. 
2. Yarışma sınavı: 

 Sınavda tüm öğretmenler için belirlenen kitapların tamamından oluşan 100 adet çoktan seçmeli 
soru olacaktır. 

 Sınav süresi 120 dakika olacaktır. 
 Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. 
 Sınavda önce yarışmacıların net sayılarına, net sayılarının eşit olması halinde doğru cevap 

sayılarına, doğru cevap sayılarının eşit olması halinde yanlış cevap sayılarına bakılacaktır. 
 Tüm şartların eşit olması halinde tarafların huzurunda kura çekimi yapılacaktır. 
 Öğretmenlere listede belirlenen kitapların tamamından soru sorulacaktır. 

3. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okuma, 
kavrama ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik nitelikli sorulardan oluşacaktır. 

4. Okuma yarışmasına sınav sorularını hazırlayan komisyondaki görevlilerin 1.derece yakınları 
katılamayacaktır.  

5. Yarışma sınavları, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır. 
6. Sınavlar,  sınava girecek öğretmen sayısına ve yoğunluk durumuna göre belirlenen il ve/veya ilçe 

merkezlerinde yapılacaktır. 
7. Sınava girecek öğretmenler 30 Nisan 2017 Pazar tarihine kadar trabzonarge.meb.gov.tr adresine 

girerek elektronik ortam üzerinden başvurularını yapacaktır. 
8. Okullardan katılım sayısı konusunda herhangi bir sınırlandırma yoktur. 

 
 

 

 

 

 

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


 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Başvuru şekli: trabzonarge.meb.gov.tr  adresinden online yapılacaktır. 
      Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar günü 

      Yarışma tarihi: 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00 

Sınav Merkezi: Sınava girecek öğretmen sayısına ve yoğunluk durumuna göre belirlenen il ve/veya ilçe 
merkezlerinde yapılacaktır. 

Sonuçların duyurulması: Sınavlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunup sonuçlar 
bireysel olarak TC no ile sisteme girilerek trabzonarge.meb.gov.tr  adresinden görüntülenebilecektir. 

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

  
ÖDÜLLER:  Yarışmanın ödülleri Çaykara Kaymakamlığı ve Çaykara Belediyesi tarafından 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 Çaykara Anadolu Lisesi ödüllerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 Kitaplar yarışmaya katılan öğretmenlerin kendileri tarafından temin edilecektir. 

 Dereceye giren öğretmenlerin herhangi bir sebeple seyahate çıkamamaları durumunda 

ödüllerini bir başkasına devretme hakkı yoktur. 

 Rezervasyon işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için dereceye giren öğretmenlerin 

kimlik bilgilerinin belirlenen tarihten önce Çaykara Anadolu Lisesi’ne bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 Geziler İstanbul kalkışlı olup İstanbul’a gidiş, İstanbul’dan dönüş ücretleri ve seyahat 

boyunca geçerli olan ekstra ücretler talihli öğretmene aittir. 

 Yarışmaya katılan öğretmenler belirlenen şartları kabul etmiş sayılır. 

 Yarışmayla ilgili diğer tüm hususlar  trabzonarge.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 ÖDÜL 

1.    Olan Öğretmen Balkan Gezisi ( 13-16 Temmuz 2017 arası, İstanbul Atatürk 

Havaalanı Kalkışlı, Tek Kişilik) 

2.    Olan Öğretmen Grand Likya Tatili 7 Gece 8 Gün ( 7-14 Temmuz 2017, İstanbul 

Kalkışlı, İki Kişilik) 

3.    Olan Öğretmen Ege- Akdeniz Tatili 7 Gece 8 Gün (7-14 Temmuz 2017, İstanbul 

Kalkışlı, iki kişilik) 

Mansiyona 

Layık Görülen 

Öğretmenler 

 Mansiyona layık görülen 3 öğretmenin her biri için iki kişilik 2 gün 

Uzungöl tatili verilecektir. Eylül veya ekim ayı içerisinde olacaktır. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÇAYKARA ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRETMENİM OKUYOR PROJESİ 

OKUMA YARIŞMASI 

KİTAP LİSTESİ 

 KİTABIN ADI YAZAR VE YAYINEVLERİ 

 

Başarısızlığın Olmadığı Okul William GLASSER – ( Beyaz Yayınları ) 

Bir Bilim Adamının Romanı Oğuz ATAY – ( İletişim Yayınları ) 

Cahil Hoca & Zihinsel Özgürleşme Üstüne Beş 

Ders; 
Jacques RANCİERE -  (Metis Yayınları) 

Öğretmen Olmak Bir Can’a Dokunmak 
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, Doğan CÜCELOĞLU – 

(Final Kültür Sanat Yayınları) 


