EYÜPSULTAN BELEDİYESİ
“Okumak Güzeldir”
Kitap Okuma Yarışması
“Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışması Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenmektedir.
KATILIM ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Amacı


Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek.



Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi arttırmak.

Katılım Şartları


Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler https://www.eyupsultan.bel.tr/ web sayfasında
yayınlanacaktır.



Yarışmaya katılım ücretsizdir.



İstanbul’da ikamet eden herkes yarışmaya katılabilir.



Yaş sınırlaması yoktur.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba Günü Saat: 17.00’dır.
Not: Yarışmaya;

 Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.
Yarışmanın Yapılacağı Yer – Tarih - Saat
Sınav (Online) olarakhttps://www.eyupsultan.bel.tr/ web sitesi üzerinden, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü
Saat 21.00 – 22.00 saatleri arasında yapılacaktır.


Online yapılacak yarışmanın sınav gün ve saati yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile
bildirilecektir.

Not: Her hâlükârda sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının
sorumluluğundadır.
Yarışma Kitapları
SIR
A
1
2
3
4
5


YAZAR

ESER ADI

Ahmet Hamdi TANPINAR
Kemal TAHİR
TARIK BUĞRA
Mustafa KUTLU
Refik Halid KARAY

BEŞ ŞEHİR
ESİR ŞEHRİN İNSANLARI
OSMANCIK
YOKSULLUK İÇİMİZDE
MEMLEKET HİKÂYELERİ

Yarışmacılar yarışma kitaplarını kendileri temin edeceklerdir.

Katılımcı Bilgileri
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Yarışmaya katılmak isteyenlerin, https://yarisma.eyupsultan.bel.tr/ adresinde yayınlanmakta olan
yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.



Yarışmaya başvuracak katılımcılardan aşağıdaki bilgiler talep edilecektir.










T.C. Kimlik Numarası
Adı- Soyadı
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Eğitim Seviyesi: İlkokul – Ortaokul – Lise – Üniversite – Yüksek Lisans – Diğer
Adres
Tel
Mail
Not: (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi


Yarışmacılar,
interneti
olan
bir
bilgisayar,
tablet,
PC
telefondan https://www.eyupsultan.bel.tr/ web sitesi üzerinden sisteme
katılabilecektir.



Sınava ilk 10 dakikadan sonra giriş yapılamayacaktır.



Yarışma soruları, belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, yarışmacılar kitapların tamamından
mesuldür.



Yarışma için seçilen 5 (beş) kitaptan her kitap için 10 (on) çoktan seçmeli seçenekli toplamda 50
soru sorulacaktır.



Sınav süresi toplamda 50 (elli) dakikadır.



Bir sonraki soruya geçildikten sonra önceki sorulara dönüş yapılamayacaktır.



Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı sorunu
yaşayan yarışmacılar sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları halinde sınavlarına
kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında kaybedilen zaman yarışmacının sınav
süresine artı olarak eklenmeyecektir.



Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır.



Eşitlik durumunda süre (en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan) göz önünde
bulundurulacaktır.



Süre eşitliği durumunda (en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında) 2. (ikinci) bir
sınav uygulanacaktır.



Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama
oluşturulacaktır. Ancak sınav sonunda sıralamada eşitlik bozulmazsa dereceye girenler arasında
29 Mayıs 2020 Cuma günü 21.00 – 22.00 saatleri arasında 2. Sınav yapılacaktır.



Sınavın cevap anahtarı https://www.eyupsultan.bel.tr/ web sitesi üzerinden, 28 Mayıs 2020
Perşembe günü Saat 22.30’da yayınlanacaktır.

veya
akıllı
giriş yaparak

Not:Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program,
değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme
Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline karar verebilir.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
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Sınav sonuçları 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 15.00’da https://www.eyupsultan.bel.tr adresinden
duyurulacaktır. Ancak 2. (ikinci) sınava ihtiyaç duyulması halinde sınav sonuçları aynı gün (Cuma)
saat 23.00’da ilan edilecektir.

Not: Sınav sonuçlarına itiraz durumunda itirazlar Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilmek
üzere yazılı olarak Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne 01 Haziran 2020 Pazartesi günü
mesai saati bitimine kadar elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Ödüller


Birinciye: 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) Endülüs Gezi Turu (7 Gece 8 Gün)



İkinciye:4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) Kudüs Gezi Turu (4 Gece 5 Gün)



Üçüncüye:4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) Saraybosna Gezi Turu (3 Gece 4 Gün)

Gidiş - Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Biletleri + 3 ve 4 Yıldızlı Otellerde Konaklama(Oda-kahvaltı) +
Panoramik Şehir Gezileri + Türkçe Rehberlik Hizmetleri + Alan – Otel – Alan Transferleri + Belirli sayıda
Müze – Sanat Galerisi – Ören Yeri Giriş Bedelleri – Havalimanı Vergisi ve Alan Hizmetleri Bedeli - Zorunlu
Seyahat Sigortası (Mesleki sorumluluk sigortası) Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanacaktır.*
Not:


Pasaport + Vize işlemleri ve seyahat sırasında (*yukarıda belirtilen maddelerin haricindeki) yapılan
kişisel harcamalar yarışmacı ve yakınlarına aittir.



Ödül karşılığı olan Yurtdışı Seyahat Programları 2020 Eylül ayı içerisinde planlanmaktadır.

Ödüllerin Takdimi
Ödül töreninin tarihi ve yeri Haziran ayı içerisinde https://www.eyupsultan.bel.trweb sayfası üzerinden
duyurulacaktır.


Dereceye giren yarışmacıların “Sınav Sonuç Belgesini”2 Haziran 2020 Salı günü mesai bitimine
kadar Kültür İşleri Müdürlüğü’nden almaları gerekmektedir.



Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp
kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin
doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 2 Haziran 2020 Salı günü mesai
bitimi sonrası hak iddia edemeyeceklerdir.)



Dereceye giren yarışmacıların, İstanbul’da ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, öğrenci belgesi,
fatura vb. bir belge) ile ibraz etmeleri zorunludur.

Yarışmanın Diğer Şartları
Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Eyüpsultan
Belediyesi şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İletişim
Adres: Eyüpsultan Belediyesi – Eyüpsultan / İST.
Web: https://www.eyupsultan.bel.tr/

E-Posta: okumakguzeldir@eyupsultan.bel.tr

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
https://yarisma.eyupsultan.bel.tr/
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