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MEHMET UZAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

8. SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

 Bu Şartname “8. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması” adlı yarışmamızın, amacını, katılım 

şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru şeklini, yürütme komisyonunu, yarışma yerleri ve 

tarihlerini, yapılacak değerlendirme kriterlerini ve yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri 

kapsar.  

TÜRÜ 

Bilgi Yarışması 

AMACI 

Burdur Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Uzal Sosyal Bilimler 

Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenecek “8. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması” adlı 

yarışmamızda, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; bu yarışmayla Burdur ili 

Merkez ortaokullarının 8. Sınıflarına devam eden öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı 

sağlamak, öğrencilerin okullarına olan ilgilerini arttırmak, okulunu ve kendilerini temsil 

edebilme gücünü kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 

İÇERİK 

 Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı 6,7,8. sınıf müfredat konuları ve genel kültürle alakalı 

konulardan dengeli bir biçimde oluşacaktır.  

Yarışmada 7 kategoriden sorular hazırlanacaktır.Bunlar: 

Dersler Soru Sayısı Yedek Sorular 

1-Türkçe 3 3 

2-Matematik 3 3 

3-Fen ve Teknoloji 2 1 

4-Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi 3 1 

5-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 1 

6- İngilizce 2 1 

7-Genel Kültür 1 - 

TOPLAM 15 10 
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HEDEF KİTLESİ 

 Yarışmada takımlar, ortaokulların 8. Sınıflarında eğitim gören, okul idareleri ve 

öğretmenleri tarafından seçilen 3 asil ve 2 yedek öğrenciden oluşacaktır.   

SÜRESİ 

 Aralık 2016 – Mayıs 2017 tarihleri arasında bilgi yarışmasının eleme ve finali 

yapılacaktır. 

YERİ 

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda yarışmalar 

düzenlenecektir. Ancak yarışma yerinde ve tarihlerde herhangi bir problem yaşanırsa yarışma 

koordinatörü olan Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’nün belirleyeceği ve 

katılımcılara duyuracağı yerde yarışmalar gerçekleştirilecektir. 

ZAMANI 

             Eleme yarışmaları 5 oturumda gerçekleştirilecektir. Bunlardan 3 oturumda 5’er okul; 2 

oturumda ise 4’er okul yarışacaktır. 23 ortaokul’un katılacağı yarışmada okulların katılacağı 

oturumlar kura sistemi ile belirlenecektir. Eleme oturumlarından birinci olarak çıkan toplam 5 

okul 11 Mayıs 2017 Perşembe günü final yarışmasına ve ödül törenine katılacaklardır 

KATILIM KOŞULLARI 

 Takımlar 3 asil ve 2 yedek 8. sınıf öğrencisinden oluşur. Her takımın başında okul 

idaresi tarafından görevlendirilmiş bir danışman öğretmeni bulanacaktır. 

YARIŞMA KOŞULLARI 

a) Her yarışmacı takım, 3 ortaokul 8. sınıf öğrencisinden oluşacaktır. Bunlardan biri ekip 

başkanı/sözcüsü, diğerleri üye olacaktır. Yarışmanın katılımcıları yarışmanın sonuna kadar 

değişmeyecektir. Hastalık vb. sebeplerle katılamama durumu olur ise önceden belirlenmiş 2 

yedek öğrencinin katılım hakkı vardır. Her takımın başında bir danışman öğretmen (okul 

idaresi tarafından görevlendirilmiş) bulunacaktır. Bu öğretmen, takımın hazırlık ve yarışmaya 

katılımını koordine edecek, yarışmalara takımla birlikte gelecek ve yarışmalarda hazır 

bulunacaktır. 

b) “8. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması” katılan ekipler yarışmaya gelirken, okul 

müdürlüklerince onaylanmış, fotoğraflı bir öğrenci belgesini yanlarında getirecekler ve bu 

belgeler Jüri heyeti tarafından kontrol edilecektir. 
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c) Yarışmacı takımlar, zamanında yarışmada hazır bulunmak zorundadır. 

d) Yarışma, oturumlar şeklinde yapılacaktır. Her oturumda 1 galip takım olacak ve final 

yarışmasına katılacaktır. Diğer takımlar elenecektir. Yarışmanın eleme oturumlarına katılan 

takım sayısı; 23 ortaokul müdürlüklerinin belirlediği, 3 asil, 2 yedek öğrenci ile bir danışman 

öğretmene göre belirlenecektir. 

e) Bir yarışma oturumunda toplam 15 klasik asil soru ve 10 yedek soru olacaktır. Her bir 

soru için cevaplama süresi 1 dakikadır. Tüm sorular eşit ağırlıklı olup her biri 10 puan 

değerindedir. En fazla soruyu doğru yanıtlayan yarışma takımı, o oturumun galibi olacaktır. 

Asil sorular bitince eşitlik olması halinde en çok soruyu doğru yanıtlayan takımlar arasında 1 

takım öne geçene kadar yedek sorular sorulacaktır. Her bir yedek soruda doğru cevabı veren 

takımlar 10’ar puan alacaktır. İlk öne geçen takım oturumun galibi olacak ve yarışma oturumu 

bitecektir. Yedek sorular sonucunda eşitlik bozulması kura usulüyle final birincisi 

belirlenecektir. 

f) Sorular, yarışmacı takımlara yazılı olarak tek tek iletilecek ( kâğıtlarda yazılı olarak ya da 

önlerindeki ekran vasıtası ile) ve süre sorunun yarışmacı takımlarca görüldüğü an başlayacaktır. 

Süre bitiminde yarışmacı takımlar kalemleri bırakacak ve yazdıkları cevabı takım başkanı / 

sözcüsü Jüriye ve diğer yarışmacı takımlara doğru göstererek yüksek sesle okuyacaklardır. 

Yarışmacı takımlar, cevaplarını kendilerine verilen beyaz kâğıtlara yazarak vereceklerdir. Daha 

sonra her soru, yarışma oturumunun Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi tarafından belirlenmiş 

üç jüriden biri veya sunucu tarafından perdeye yansıtılacak ve okunacaktır. Böylece izleyiciler 

soruyu, takımlar cevabını verdikten sonra duyarlar ve takımlara müdahale olmaz. Doğru cevap 

sorunun izleyicilere de okunmasından sonra verilecektir. Her bir soru için aynı işlem 

tekrarlanacaktır. 

g) Yarışmaların öğrencilerin akademik güdülenmelerine katkı sağlamak, okulllarına olan 

ilgilerini arttırmak, okulunu ve kendilerini temsil edebilme gücünü kazanmalarını sağlamak 

hedeflerine ulaşması açısından İl Merkezindeki ortaokul öğrencileri tarafından izlenmesi 

sağlanacaktır. 
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h) Yarışmadaki programın akışı aşağıdaki biçimde düzenlenecektir. 

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

2. Protokol konuşmaları 

3. Jürinin tanıtımı ve yerlerini almaları 

4. Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesinin tanıtımı 

5. Yarışma 

6. Eleme oturumları sonrası takımlara ve kurumlara katılım belgelerinin sunulması 

7. Final oturumu sonrası ödül töreni, takımlara ve kurumlara katılım belgelerinin 

sunulması 

8. Kapanış 

ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK ÖZELLİKLER 

 Ortaokul 8. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Öğrenciler yarışmanın her 

oturumuna katılırken resimli öğrenci belgeleri yanlarında bulundururlar. Ayrıca öğrenci veli 

izin belgeleri okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.  

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER  

 Yarışmaya dâhil okullar, resmi e-posta adresine ( 972768@meb.k12.tr )  

14 - 17 Kasım 2016 tarihleri arasında Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne 

başvuru yaparlar. 

DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLERİN YER ALACAĞI 

 Jüri heyeti, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinden oluşur. Bu 

doğrultuda Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünce yarışma komisyonu tarafından 

3 kişiden oluşan Jüri heyeti belirlenir.  

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 

 Her bir soru için cevaplama süresi 1 dakikadır. Tüm sorular eşit ağırlıklı olup her biri 

10’ar puan değerindedir. En fazla soruyu doğru yanıtlayan yarışma takımı, o oturumun galibi 

olacaktır. Asil sorular bitince eşitlik olması halinde en çok soruyu doğru yanıtlayan takımlar 

arasında 1 takım öne geçene kadar yedek sorular sorulacaktır. Her bir yedek soruda doğru 

cevabı veren takımlar 10’ar puan alacaktır. İlk öne geçen takım oturumun galibi olacak ve 

mailto:972768@meb.k12.tr
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yarışma oturumu bitecektir. Yine de eşitliğin bozulmaması halinde KURA sistemi ile birinci 

belirlenecektir. 

ÖDÜL TÜRÜ 

 Final yarışmasında ilk üçe giren takımlar para ödülü ile ödüllendirilecektir.  

Birinciye : 1000 TL(Bin Türk Lirası)  

İkinciye :   700 TL(Yedi Yüz Türk Lirası) 

Üçüncüye :   300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) 

Ayrıca yarışmaya katılacak tüm öğrenci ve kurumlara katılım belgesi verilecektir.  

ÖDÜL TÖRENİ 

 11 Mayıs 2017’de ödül töreni final yarışmasını takiben medyanın da katılımıyla 

düzenlenecektir. İl Protokolü bu törene davet edileceklerdir. 

ÖDÜLLER 

Birincilik Ödülleri 1000 TL + Plaket + Katılım Belgesi 

İkincilik Ödülleri 700 TL + Plaket + Katılım Belgesi 

Üçüncülük Ödülleri 300 TL + Plaket + Katılım Belgesi 

Yarışmaya Katılan Kurum ve Öğrenciye Katılım Belgesi 

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 Yarışma posterleri, ortaokul müdürlüklerine e-posta ve posta yoluyla ulaştırılır.  

ETKİNLİK TARİH 

Sıra 

No 
Faaliyet Takvimi Başlangıç Bitiş 

1 Yarışmanın duyurulması 07/11/2016 14/11/2016 

2 

Okulların yarışmaya katılacak olan öğrenci 

isimlerini Mehmet Uzal Sosyal Bilimler 

Lisesi Müdürlüğüne bildirmesi 

14/11/2016 17/11/2016 

3 
Okullara yarışma posterlerinin ulaştırılması 

/Web sayfasının oluşturulması 
07/11/2016 11/05/2017 

2 Kura tarihinin okullara duyurulması 18/11/2016 27/11/2016 

3 Kura çekimi 28/11/2016 Pazartesi Saat=14:00 

4 Eleme grubu oturumlarının başlaması 12/12/2016 16/12/2016 

5 Eleme grubu sonuçlarının duyurulması 19/12/2016 23/12/2016 

6 Final oturumunu başlaması 11/05/2017 11/05/2017 

7 
Ödül Töreni ve Katılım Belgelerinin 

sunulması  
11/05/2017 
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BİLGİ YARIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 

1. Yarışma tanıtım ve etkinlikleri 

2. Yarışma, okullara ulaşan yazılar ve dağıtılan posterler vasıtası ile duyurulur. 

3. Aynı zamanda; 

 http://mehmetuzalsbl.meb.k12.tr/icerikler/8-siniflar-arasi-bilgi-yarismasi_2760839.html adlı web 

bağlantısı da faaliyete geçer ve yarışma konusundaki tüm bilgileri içerir. Poster ve web 

sayfası birbirini tamamlayıcı tanıtım araçlarıdır. 

4. Yarışmaya dâhil okullar, resmi e-posta adresine ( 972768@meb.k12.tr )  

14 - 17 Kasım 2016 tarihleri arasında Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü’ne 

başvuru yaparlar. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yarışma konusunda genel sorular için: 

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü 

Fevzi Çakmak Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi No:26 Merkez/BURDUR 

Tel   :  0 248 233 15 77  

Faks   :  0 248 233 15 73 

Kurum e-posta : 972768@meb.k12.tr 

  burdursbl@gmail.com 

Kurum Web Adresi : www.mehmetuzalsbl.meb.k12.tr   

 

Özlem DİNÇTÜRK Emel URHAN ALTAŞ Ali Yılmaz ÜLGEN 

Kimya Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni 

   

   

Mustafa ÖZDEMİR Dursun AYKUL Ahmet DEMİREL 

Tarih Öğretmeni Rehber Öğretmen Müdür Yardımcısı 

 

 

 

 

Yusuf URHAN 

 

 Okul Müdürü  
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