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YARIŞMANIN AMACI:
Bu yarışmanın amacı; Konya’da yaşayan, devlet ve özel liselerde öğrenim gören
öğrencilerin bilgi paylaşımına teşvik edilmesi, tüm öğrencilerimize yarışma kültürünün
kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmaktır.
KTO Karatay Üniversitesi 1. Liseler Arası Bilgi Yarışması, öğrencilerin takım olarak
birlikte hareket etmelerine, zamanı etkili şekilde kullanmalarına, karar verme becerilerini
geliştirmelerine ve ekip çalışması yapmalarına olanak sağlayacaktır. Yarışmaya; Konya il
sınırları içerisinde yer alan devlet ve özel okulların 11. ve 12.

sınıf öğrencileri

katılabileceklerdir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. KTO Karatay Üniversitesi Liseler Arası Bilgi Yarışması, Konya ilindeki devlet ve özel liselerin,
11 ve/veya 12.

sınıflarından seçilen öğrencilerin katılımıyla ilimizdeki liseler arasında

yapılacaktır. Yarışmaya her lise yalnızca bir takımla katılım gösterebilir.
2. Yarışma için; her bir liseden üç asil ve bir yedek öğrenci seçilecektir. Öğrencilerin seçimi
liselerin yönetimleri tarafından yapılacaktır. Katılacak liselerden öğrenci danışmanı olarak bir
öğretmen ya da idari çalışanın da yer alması gerekmektedir.
3. Yarışmaya katılacak olan liselerin resmi başvuruları www.karatay.edu.tr/bilgiyarismasi
adresinden alınacaktır.
4. KTO Karatay Üniversitesi Liseler Arası Bilgi Yarışmasının ilk tur müsabakaları, 17-18-22-23-2425 Mayıs 2017 tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. İlk tur
müsabakalarında, başvuru yapan takım sayısına göre son 32, son 16, son 8 ve son 4 takım
belirlenecektir. İlk tur müsabakalarına dair ayrıntılı bilgi ve değişiklikler (gün, yer ve saat) daha
sonra yarışma web sayfasında duyurulacaktır.

5. KTO Karatay Üniversitesi Liseler Arası Bilgi Yarışmasının finali, 26 Mayıs 2017 tarihinde,
Karatay Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Final müsabakalarına dair ayrıntılı
bilgi ve değişiklikler (gün, yer ve saat) daha sonra yarışma web sayfasında duyurulacaktır.
6. Yarışmada Edebiyat (1), Matematik (1), Fen Bilimleri (1), Sosyal Bilimler (1), Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi (1), İngilizce (1) derslerinden ve Genel Kültür (4) dalından toplam 10 adet soru
yer alacaktır. Yarışma sonucunda eşitlik bozulmazsa toplam 3 yedek soru daha sorulacaktır.
Yedek soruların seçimi hususunda takdir Yarışma Jürisine aittir. Beraberliğin bozulmaması
halinde kura çekimi yoluna gidilecektir.
7. Yarışmacı liseler, yarışma jürisinin gerçekleştireceği kura çekimine göre eşleştirileceklerdir.
Tüm müsabakaları boyunca eşleşmeler, yarışma web sitesinde paylaşılacaktır. Yarışma günü
takımların, yarışma başlamadan en az 15 dakika önce, KTO Karatay Üniversitesi Yerleşkesinde
hazır bulunmaları gerekmektedir.
8. Yarışmada, tüm sorular için 60 saniye süre tanınacaktır. Belirlenen süre dışında cevaplanan
sorular geçersiz sayılacaktır. Sorular, takım içerisinde önceden belirlenen takım sözcüsü
tarafından yazılı bir şekilde açık, net ve anlaşılabilir olarak yanıtlanacaktır.
9. Yarışmacıların yarışmada elektronik cihaz, kaynak kitap kullanmaları ve salondaki
izleyicilerden bilgi alışverişinde bulunmaları yasaktır. Diğer takımlara saygılı davranmaları,
yanıltıcı ve rahatsız edici hal ve hareketlerden kaçınmaları gerekmektedir. Bu ve benzeri
tutumların belirlenmesi durumunda yarışmacı lise, diskalifiye edilecektir.
10. Jüri yarışma süresi içerisinde kuralların ihlal edilmesi halinde liselerin yarışmaya devam edip
etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına karar verme konusunda tam yetkilidir.
11. Bilgi Yarışması Jürisi şu isimlerden oluşmaktadır: Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız (Jüri Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Yrd. Doç. Dr. Barış Samim Nesimoğlu, Yrd. Doç. Dr. Şaban Can
Şenay, Araştırma Görevlisi Orhun Küskü, Ali Bozgedik ve Ayça Gökyer jüri olarak görev
alacaklardır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
1.Takım:
 Takımdaki asil ve yedek öğrencilere 1 ay üniversitemizde yabancı dil öğrenimi (yaz
okulu),
 Danışmanları ile birlikte takımdaki asil ve yedek öğrencilere Bosna – Hersek ya da Umre
turu
 Kazanan liseye toplam 750 TL değerinde kitap seti.
2.Takım:
 Takımdaki asil ve yedek öğrencilere 1 ay üniversitemizde yabancı dil öğrenimi (yaz
okulu),
 Danışmanları ile birlikte takımdaki asil ve yedek öğrencilere İstanbul ve Çanakkale turu,
 Kazanan liseye toplam 500 TL değerinde kitap seti.
3.Takım:
 Takımdaki asil ve yedek öğrencilere 1 ay üniversitemizde yabancı dil öğrenimi (yaz
okulu),
 Danışmanları ile birlikte takımdaki asil ve yedek öğrencilere İstanbul ve Çanakkale
turu,
 Kazanan liseye toplam 250 TL değerinde kitap seti.
4. Takım:
 Takımdaki asil ve yedek öğrencilere 1 ay üniversitemizde yabancı dil öğrenimi (yaz
okulu),
 Kazanan liseye toplam 250 TL değerinde kitap seti.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın Duyurulması

Mart Ayı Son Haftası

Liselerin Yarışma Başvurularının Kabulü

03 Nisan 2017-10 Mayıs 2017

Bilgi Yarışması İlk Tur Müsabakaları

17-18-22-23-24-25 Mayıs 2017

Bilgi Yarışması Final Turu ve Ödül Töreni

26 Mayıs 2017

