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Türkçe FarkındalıkYarışması
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Anadilde eğitim gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin büyük bir ispatıdır. Yalnız kültürel
değerlerin ve birikimlerin aşınması, bir ülke için en büyük tehditlerden biridir. Bu sebeple yeni sınav
sisteminde de oldukça önemsenen Türkçenin sadece bir ders olmadığı aynı zamanda bir kültür olduğu
ve geleceğimizin garantisi olduğu aşikârdır. Bu nedenle düzenlemek istediğimiz ‘’Türkçesi Varken‘’
konulu Türkçe farkındalık yarışmasının öğrencilerin hem derslerine hem de kişisel gelişimlerine büyük
katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bakanlığınıza bağlı tüm resmi ve özel ortaokul,lise ve lise dengi okullardaki öğrencilerin
katılmasını talep etmiş olduğumuz yarışmanın okullara duyurulması ve talep edilen okullarda yarışma
afişlerinin asılması gereğini arz ederiz.
Ümit Cenik
Şirket Müdürü

Ekler :
1 Adet Şartname
1 Adet Afiş Örneği
Adres:
Merkez: Atatürk Bulvarı No:135 Kızılay Çankaya/ANKARA
Şube: Karanfil 2 Sokak No: 37/1 Kızılay Çankaya/ANKARA

www.ortadogulular.com.tr

‘’TÜRKÇESİ VARKEN ‘’
TÜRKÇE FARKINDALIK YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN ADI
“Türkçesi Varken”konuluTürkçe Farkındalık Yarışması
2. YARIŞMANIN AMACI
Anadilde eğitim gelişmiş ülkelerin, gelişmişliklerinin büyük bir ispatıdır. Yalnız kültürel
değerlerin ve birikimlerin aşınması, bir ülke için en büyük tehditlerden biridir. Bu sebeple yeni
sınav sisteminde de oldukça önemsenen Türkçenin sadece bir ders olmadığı aynı zamanda bir
kültür olduğu ve geleceğimizin garantisi olduğu aşikârdır. Bu nedenle düzenlemek istediğimiz
‘’Türkçesi Varken‘’ konulu Türkçe farkındalık yarışmasının öğrencilerin hem derslerine hem de
kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

3. YARIŞMA KONULARIve KAPSAM
Yarışma için öğrencilere yönlendirilecek sorular M.E.B müfredatına uygun Tükçe dil bilgisi,
kelime ve cümle düzeyinde anlam bilgisi ve okuma becerilerini kapsayacak şekilde olup;
- Ortaokul öğrencileri için toplam 40 sorudan oluşacak ve öğrenci şu an katıldığı sınıfın bir
önceki yıla ait müfredatını takip edecek konulardan sınava katılacak. Örnek sorular
www.ortadogulular.com.trweb sayfamızda yayınlanacak.
-Lise öğrencileri için toplam 50 sorudan oluşacak ve öğrenci şu an katıldığı sınıfın bir önceki
yıla ait müfredatını takip edecek konulardan sınava katılacak. Örnek sorular
www.ortadogulular.com.trweb sayfamızda yayınlanacak.

4. HEDEF KİTLE
Türkiye geneli örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm ortaokul ve liselerdeki öğrenciler.
5. YARIŞMA YÖNTEMİ VE KATILIM
a) Yarışma iki aşamadan oluşacak ve ilk aşama internet üzerinden uzaktan çevrim içi olarak
yapılacaktır. İkinci aşamada ise ilk aşamada başarı gösteren ilk 15 öğrenci okul
merkezinde gözetmen eşliğinde sınava girecektir.
b) Yarışma www.ortadogulular.com.tradresi üzerinden yarışma linkine tıklanıp kayıt
olunduktan sonra açılan ekranda yarışmaya başla butonuna basıldıktan sonra çevrim içi
şekilde yapılacaktır.
c) Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler web sitesine girerek sisteme dahil olacaklardır.
d) Yarışmaya katılmak için her öğrenci bireysel olarak sisteme kayıt yaptırabilir.

e) Yarışmanın başarı önceliği, daha fazla soruyu, daha kısa sürede doğru olarak cevaplamaya
yöneliktir.
f) Sistem üzerinde yaklaşık 1500soru kayıtlı olup bu sorular içerisinden her öğrenciye sınıf
seviyesinde karışık olarak sorulacaktır.
g) Bilgisayar tarafından yapılan değerlendirmede ortaokul ve lise öğrencileri arasından ilk
15’e giren adaylar yarışma finali için Ankara’ya davet edilecek ve final sorularını jüri
önünde cevaplayacaklardır.
h) Puan eşitliğinde cevaplama süresine bakılacak, soruları daha kısa sürede bitirenler tercih
edileceklerdir.
i) Sınav sonuçları okul idarecileriyle de yarışmaya son katılım tarihinden sonra
paylaşılacaktır.
6. YASAL HAKLAR
a) Bilgisayar destekli jüri kararı kesindir, karara itiraz edilemez.
b) Yarışmaya başvuran katılımcılar aynı zamanda şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılırlar.
c) Yarışmacılar finale 1 (bir) öğretmen veya velisi ile gelebilecektir, otobüsle ulaşım ve 1 (bir)
gecelik konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği tarafımızdan karşılanacaktır.
7. YARIŞMA BAŞVURU TARİHİ
Yarışma Başvuru Başlama: 15/03/2018
Yarışma Bitiş:15/06/ 2018
8. JÜRİ TEŞKİLİ VE DEĞERLENDİRME
Seçici jüri,Türkçe öğretmeni ve akademisyenlerden oluşturulmak üzere daha sonra
belirlenecektir.Değerlendirmeler 15/06/2018 - 15/07/2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

9. SONUÇLARIN İLANI
a) Ön eleme yarışma sonuçları www.ortadogulular.com.trsayfasındanilan edilecektir.
b) Final yarışma sonuçları bilgisayar destekli jüri kararı ile yarışma sonrası ilan edilecektir.
10. ÖDÜLLER
Ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.
1. 3000TL.(ÜçbinTL)
2. 2000. TL.(İkibinTL)
3. 1000 TL.(BinTL)
4.5.6.7.8.9. ve 10. olan öğrencilere 500 TL. (beşyüzTL)
En çok katılım ve başarı sağlayan 5 okula500’er TL ayrıca ödül verilecektir.
11. ÖDÜL TÖRENİ
Ödüllendirmeler Ankara’da Ortadoğulular Eğitim Kurumları merkezinde veya daha sonra
belirlenecek bir konferans salonunda tören eşliğinde yapılacaktır.

12. ETKİNLİK İLETİŞİM
Yarışmalar
ile
ilgili
her
türlü
iletişim,Ortadoğulular
Eğitim
Kurumları’nınwww.ortadogulular.com.trsayfasından,ve 0312 418 2008nolu telefonu aracılığıyla
yapılabilecektir.
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