
 

 

 

 

 

 

 

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE 

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENECEK “15 TEMMUZ 

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” ÇEVRİMİÇİ BİLGİ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç  

MADDE 1- Bu yarışmanın amacı; aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe 

girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin altıncı yıl dönümü sebebiyle 

ilimizde; şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, demokrasimize 

kasteden bu ve benzeri darbe girişimlerine karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması, 

yerel/ulusal/uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve FETÖ yapılanmasının daha etkili 

anlatılmasıdır.  

MADDE 2- Bu şartname; Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın “15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çevrimiçi Bilgi Yarışması’na katılımına ilişkin usul ve esasları 

kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04- 

E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’na dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Uygulama Esasları 

MADDE 5  

(1) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çevrimiçi Bilgi Yarışması’na ilişkin uygulama esasları 

aşağıda belirtilmiştir.  

a) Yarışmanın teması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak belirlenmiş olup yarışma 

KAHOOT uygulaması üzerinden düzenlenecektir. 

b) Yarışma, tek kategoride düzenlenecektir. İl Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde yarışma 

usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir.  

c) Yarışma, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Talimatı esas alınarak yapılır.  

ç) Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara 

ilişkin esasları belirler.  

d) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi İl Yürütme Komisyonuna aittir.  

 

 

 

 

 



İl Yürütme Komisyonu 

MADDE 6 

(1) İl Yürütme Komisyonu, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü onayı ile oluşturulur ve görev 

süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır.  

(2) İl Yürütme Komisyonu, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Ortaöğretimden 

sorumlu Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Ar-Ge Biriminde görevli 4 öğretmen ve 

Ortaöğretim Şubesi bölüm şefi olmak üzere 7 (yedi) üyeden oluşur.  

(3) İl Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır.  

(4) Komisyon;  

a) Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur. 

b) Yarışma ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır. 

c) Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli 

duyuruların yapılmasını organize eder. 

ç) Ödüllerin, dereceye giren katılımcılara ulaştırılmasını koordine eder. 

d) Yarışma sonuçlarını değerlendirir.  

İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri  

a) Yarışma ile ilgili duyuruların katılımcılara ulaştırılmasını sağlar. 

b) İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında 

yarışmanın duyurusunu yayınlar. 

Mali Hususlar  

MADDE 7 

(1) Dereceye giren ilk 5 yarışmacının ödüllerinin bedeli Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 

karşılanacaktır.  

Katılım Koşulları  

MADDE 8  

(1) Yarışma Büyükşehir Belediyesi’ne ait Youtube sayfası üzerinden canlı yayınlanacak ve KAHOOT 

uygulaması ile düzenlenecektir.  

(2) Kahoot Pin Kodu yarışma esnasında verilecektir. 

 (3)Yarışmaya katılmak için yarışmacının Kahramanmaraş sınırları içerisinde ikamet ediyor olması 

gerekmektedir. Yarışmaya yaş sınırı olmaksızın bütün vatandaşlarımız katılım sağlayabilecektir. 

(4) Yarışmacıların KAHOOT uygulaması üzerinden yarışmaya katılım esnasında kullanıcı adı bölümüne 

isim ve soy isimlerini Türkçe karakterlerle ve eksiksiz yazmaları gerekmektedir. İsim alanında rumuz, 

sayı veya sembol kullanan, ismi okunamayan yarışmacılar dereceye girse dahi hak sahibi olamazlar. 

Derece bir sonraki yarışmacıya geçer. İsim ve soy isimleri ilgili alana sığmayan yarışmacılar isim 

kısmında kısaltma yapabilirler. 



Yarışmanın Uygulanışı  

MADDE 9  

(1) Yarışma, 15 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 30 saniyedir.  

(2) Yarışma, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temasında 7 Temmuz 2022 Perşembe günü 

saat 14.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

(3) Katılımcılar; telefon, tablet ya da bilgisayarlarından giriş yaparak soruları 
cevaplayacaktır. 

(4) Dereceye giren katılımcıların, dereceye girdiklerini kanıtlamak için yarışma sonunda ekran 
görüntüsü almaları gerekmektedir. Dereceye giren katılımcılar, ekran görüntüleriyle birlikte 
aşağıdaki Kişisel Bilgi Formunu doldurarak arge46@meb.gov.tr adresine mail olarak 
göndereceklerdir.  

 
Değerlendirme  

MADDE 10  

(1) Değerlendirme sürecini İl Yürütme Komisyonu yürütecektir.  

(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler İl Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek 

dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.  

(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci 

başarılı sayılacaktır.  

(4) İl Yürütme Komisyonu’nun almış olduğu kararlar kesindir, itiraz edilemez. 

Sonuçların Duyurulması  

MADDE 11  

(1) Yarışma sonuçları 8 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar kmarasarge.meb.gov.tr 

internet adresinde yayınlanacaktır.  

 

Ödüller  

MADDE 12  

(1) Yarışmada ilk 5 dereceye giren katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından aşağıdaki ödüller 

verilecektir.  

 Birincilik Ödülü : Bisiklet 

 İkincilik Ödülü :  Tablet Bilgisayar 

 Üçüncülük Ödülü :  Akıllı Saat 

 Mansiyon Ödülü :  Akıllı Bileklik 

 Mansiyon Ödülü :  Akıllı Bileklik  

 

(2) Ödüller, 15 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştirilecek il programı esnasında verilecektir. 
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KATILIM FORMU  

 

            Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği 

ile düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çevrimiçi Bilgi Yarışması için aşağıda 

vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. 

                                    

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 ……../…/2022 

      İmza  

 

 

 

İL  İLÇE   

 

ADI VE SOYADI 
 TC NO  

EPOSTA  
TELEFON 

NO 
 

İKAMET ADRESİ 
 

 

 

 

*Yarışmada ilk 5 dereceye giren yarışmacılar ekran görüntüleriyle birlikte yukarıdaki formu 
arge46@meb.gov.tr adresine mail olarak göndereceklerdir.  
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