
 

 

 
 
  
 

 
OKYANUS KOLEJİ 6. SINIFLAR ARASI KELİME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
AMAÇ  
 
Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini 
geliştirmelerine, milli ve manevi değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine 
güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı 
kazanabilmelerine imkân sağlayıp, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla Kelime 
Yarışması düzenlenmektedir. 
 
KAPSAM  

 

Kelime Yarışması, Okyanus Koleji 6. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.   
 
 
DAYANAK  
 
08.6.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal 
Etkinlikler Yönetmeliği  
 
DÜZENLEYEN KURUM: Okyanus Koleji 
 

GENEL ESASLARI  
 

 Kelime Yarışması Okyanus Koleji Türkçe Zümresi koordinasyonunda yürütülür. Yarışma, Okyanus Koleji 
öğrencilerine açık olup Okyanus Kolejine kayıtlı olmayan öğrenciler katılamazlar. 

 Yarışma sadece kampüs içerisinde 1. belirleme ile yapılır.  
 Yarışma hakkında teknik bilgilendirmeler Türkçe öğretmenlerince yapılır.  
 Yarışma, belirlenen sunum çerçevesinde, verilen tarihte gerçekleştirilir. 
 Yarışmaya katılım grup halinde gerçekleşir. 6. sınıflardan 3 asil ve 1 yedek olmak üzere 4 kişilik bir grup 

oluşturulur. Her grup kendi sınıfını temsil eder. 
 Kelime Yarışması için öğrenci seçme ve yarışma grubunun oluşturulması Türkçe öğretmenleri tarafından 

gerçekleştirilir.  
 Kampüsteki tüm 6. sınıflar aynı gün aynı anda yarışarak, birinci belirlenir.  

 

JÜRİ ÜYELERİ  

  
Kelime Yarışması jüri üyeleri, kademe yöneticileri başta olmak üzere Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden 
oluşan toplam üç kişilik jüri heyetidir.  

 

KELİME YARIŞMASI’NIN UYGULAMA AŞAMALARI  

  

 Yarışma her bir 6. sınıfın temsili 3 asil, bir yedek öğrenci gruplarının karşılaşmasıyla gerçekleşir. 
 Yarışma başlamadan önce Türkçe öğretmenleri tarafından öğrenciler, yarışmanın işleyişi ve puanlama 

ile ilgili bilgilendirilir.  
 Yarışmada her grubun masasında cevapları yazabilecekleri A4 kâğıtları ve kalın uçlu keçeli kalem 

bulunur.  
 Kelime yarışması dört bölümden oluşur. Her soru 10 puan değerindedir. Soruların doğru cevapları 

sorulardan sonraki slaytta verilir. 
 Kampüs kademe yöneticileri tarafından okulda görevli bir öğretmen sunuculuk yapmak ve cevaplama 

süresinin kontrolünü sağlamak üzere görevlendirilir. 
 Yarışmada öğrencilere her soru için bir dakika süre verilir. 
 Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda bulunanların huzurunda yapar ve 

sonucu açıklar.   
 Puanlamada eşit puanda kalan gruplar yedek sorularla tekrar yarıştırılıp beraberliğin bozulduğu ilk anda 

birinci ilan edilir. 
 Yedek sorulara rağmen ortaya çıkan beraberlikte aynı puanı alan grupların hepsi birinci ilan edilir. 
 Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmez.   
 Yarışmayı kazanan öğrencilere ödül olarak 20 Okyanus Yıldızı verilir. 


