
 

 

 

KOCAELİ ORTAOKULLAR ARASI 

SCRABBLE –KELİME TÜRETME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

MADDE 1 

KONU:  

“Scrabble” bir kelime türetme oyunu olup bir tabla üzerinde oynanır. Bu oyunun İngilizce 

kelimelerle ilimiz ortaokul öğrencileri arasında müsabaka şeklinde oynanması etkinliğin 

konusudur. 

 

MADDE 2 

AMAÇ:  

Genelde yabancı dil eğitiminde farkındalık oluşturmak, özelde İngilizce eğitimini destekleyici, 

eğlenceli ve öğretici metotları tanımak, öğrencilerin İngilizce sözcük dağarcığını geliştirerek, zeka, 

dikkat ve zihinsel yeteneklerini kullanabilecekleri bir yarışma ortamı oluşturmaktır. 

 

MADDE 3 

KAPSAM: 

Bu şartname Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla Özel Nadide Ortaokulu Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde düzenlenen "Kocaeli Scrabble Yarışması" kural ve yöntemlerini kapsar. 

 

MADDE 4 

YASAL DAYANAK: 

Yarışma esasları MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 11.maddesine uygun olarak 

düzenlenmiştir. 

 

MADDE 5 

KATILIM ŞARTLARI: 

1.Yarışmaya Kocaeli ilinde bulunan resmi ve özel tüm ortaokullar katılabilir.  

2.Yarışmaya başvurmak için okul müdürlüklerinin görevlendireceği bir yabancı dil öğretmeni 

tarafından “EK-1” formu doldurularak Özel Nadide Ortaokulu sekretaryasına ulaştırılmalıdır. 

3. Yarışma kontenjanı 16 okul ile sınırlıdır. Kayıtlar yarışmaya e-posta ile başvuru sırasına 

göre yapılacaktır. Başvuruda e-posta gönderim tarihi esas alınacaktır. 

4. Yarışma kaydı yapılan okullara Özel Nadide Ortaokulu tarafından bir adet scrabble oyunu 

ve oyun kurallarını içeren bir kitapçık hediye edilecektir.  



 

 

5.Yarışmaya başvuran her okul kendi bünyesinde bir ön yarışma yaparak il müsabakalarına 

katılacak 2 kişilik bir takım seçecektir. 

6.Her okulun birincilerinin katılacağı Scrabble İl Turnuvası 12/05/2018 tarihinde Özel Nadide 

Ortaokulu’nda yapılacaktır. 

 

MADDE 6 

YARIŞMA VE UYGULAMA KURALLARI/ESASLARI 

1.Şartları uygun olan okullar kendi bünyelerinde; 

    a- 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri arasında 2 kişiden oluşan karma takımlar oluştururlar.  

    b- Takım sayısına göre kura ile eşleştirme yapılıp sonuçlar ilan edilir. 

    c- Eşleştirilen bu takımlar başvuruda verilen oyun ve oyun kitapçığına göre okul idaresince 

oluşturulacak zaman dilimlerinde ( öğle arası, etütler, serbest etkinlik veya atölye saatleri 

gibi) müsabakalarını gerçekleştirir. Müsabakaya ELT zümre öğretmeni veya görevlendirilecek 

yetkin bir kişi hakemlik yapar. 

    ç-Tek kalıp eşleşmesi mümkün olmayan takım hükmen bir üst tura yükselir. 

    d-Bir üst tura kalan takımlar arasında kura ile yeniden eşleştirme yapılıp sonuç ilan edilir. 

Tek kalan takım olursa hükmen bir üst tura yükselir. 

    e- Yeni tur müsabakaları da aynı şekilde icra edilir. Galip gelenler ilan edilir. 

    f- Yukarıda belirtildiği şekliyle son iki takım kalana kadar müsabakalar devam ettirilir. Son 

iki takım okul içinde finale kalır. 

    g- Okul içi final müsabakasında galip gelen takım ilgili okulun birincisi olarak ilan edilir ve 

“Kocaeli Ortaokullar Arası Scrabble- Kelime Türetme Yarışması” nda okulunu temsil etmeye 

hak kazanır. 

2.Okulunu temsil etmeye hak kazanan takım (şartları müsait olmayan okullarımız direkt 

olarak seçecekleri iki kişiden oluşturdukları takım) bilgilerini Ek-1’de yer alan form ile 

info@nadideokul.com e-posta adresine en geç 30.04.2018 tarihine kadar gönderir.(İletişim 

adresi olarak başvuru formunda belirtilen e-postayı kullanmanızı rica ederiz.) 

3.Yarışma Koordinatörlüğü tarafından info@nadideokul.com adresine ulaşan takım 

bilgilerine göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli şube müdürünün huzurunda çekilecek kura 

ile ilk eşleştirme gerçekleştirilir ve Nadide Eğitim Kurumlarının sosyal medya hesaplarından 

ilan edilir. Eşleştirme sonucunda tek kalan takım olursa hükmen bir üst tura yükselir.  

4. 12.05.2018 günü sosyal medya hesaplarından ilan edilmiş olan saatte müsabakalar başlar. 

    a- Müsabaka saatinde masada yerini almayan takım hükmen mağlup sayılır. Hakemler 

bekleme hususunda insiyatif kullanabilir. 

    b- Her oyunda bir kişisi Özel Nadide Kurumlarından ve bir de katılımcı okullarımızın ELT 

zümresinden olmak üzere iki kişilik hakem görevlendirilir. 
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    c- Yarışma süreci, kurallara riayet, süre tutma, puanlama, kelime kabulü/reddi gibi 

müsabaka hususlarında hakemler mutabakatla karar verir ve puan çizelgesine (ek-2-) 

sonuçları işler.  

    ç- Hakemlerin mutabakat sağlayamadığı hususlar birlikte Yarışma Koordinatörüne aktarılır. 

Yarışma Koordinatörünün hükmü nihai karardır. 

    d- Müsabakalar sonucunda puanı yüksek olan takımlar galip ilan edilir, puan cetveli 

Yarışma Koordinatörlüğü masasına teslim edilir. Galip gelen takımlar bir üst tura yükselir. 

    e- Berabere kalan takımlarda hakemler yarışma koordinatörlüğü masasında durumu 

gösterir puan cetvelini göstererek ek 14 harf alır (rastgele seçilir). Tur süresi yarıya indirilerek 

müsabaka devam eder. Sonuçta eşitlik bozulmazsa her iki takım da bir üst tura geçme hakkı 

elde eder. 

    f- Her tur sonunda yarışma koordinatörlüğü kura ile yeniden eşleştirme yaparak yeni tur 

müsabakaları başlatır. 

    g- Final: Son tura dört takım kalana kadar eleme müsabakaları devam eder. En son tek 

oyun masası olacak şekilde yeniden düzenleme yapılır. Kısa bir ara verilip akabinde final 

müsabakası başlatılır. Final müsabakasında hakemler kura ile ELT zümre başkanlarından veya 

yerine görevlendireceği kişilerden oluşur. 

    ğ- Final sonucu: Final oyunu masasında oyun sona erdiğinde takımların almış oldukları 

puanlar sıralanarak yarışma sırasına ulaşılır. Sıralamada aynı puanı alan takımların bulunması 

halinde bu iki takımın sırasıyla bir önceki müsabaka puanları final puanlarına eklenerek 

sıralama oluşturulur. 

    h-Final puanlarına göre en yüksek puanı alan takımlar sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü olarak belirlenir. Birinci olan takım Kocaeli Ortaokullar Arası Scrabble-Kelime 

Türetme Yarışması Şampiyonu olarak ilan edilir.  

MADDE 7 

ÖDÜL TÖRENİ 

Ödül töreni mücbir sebeplerle aksi ilan edilmediği takdirde final günü (12.05.2018) saati 

katılımcı sayısına göre Yarışma Koordinatörlüğü tarafından önceden ilan edilecek eleme 

müsabakalarıyla başlar. Final müsabakası sonunda protokol konuşmaları ve ödül takdimi ile 

sona erer. 

MADDE 8 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ: 

Yarışma ödülleri ve hediyeleri aşağıdaki şekildedir. 

Kocaeli Scrabble Şampiyonu olan takım (1.takım); 

Takıma şampiyonluk kupası, oyunculara çeyrek altın 

2.olan takım,  

Takıma 2.’lik kupası, oyunculara gram altın, 



 

 

3.olan takım,  

Takıma 3.’lük kupası, oyunculara sürpriz hediye  

4.olan takım, 

Oyunculara sürpriz hediye 

İl müsabakasına katılan bütün oyunculara; katılım belgesi, bütün takım rehber 

öğretmenlerine Nadide Eğitim Kurumları adına teşekkür belgesi, katılımcı okullara “Scrabble 

oyun takımı” (başvuru alındıktan sonra) verilir. 

 

 TAKIM ÖDÜLÜ OYUNCU ÖDÜLÜ 

1. Olan Takım 1.lik kupası Çeyrek Altın 

2. Olan Takım 2.lik kupası Gram Altın 

3. Olan Takım  3.lük kupası Sürpriz hediyeler 

4. Olan Takım   Sürpriz hediyeler 

 

MADDE 9 

Başvurular ve önemli tarihler: 

1.Yarışma başvuruları www.nadideokul.com adresinden indirilebilecek “ek-1-“ formlarının 

doldurulup imzalanmasından sonra 26.03.2018 tarihine kadar Özel Nadide Ortaokulu 

sekreteryasına ulaştırılarak yapılacaktır. 

2.Başvuru tarihleri 19.02.2018-26.03.2018 tarihleri arasındadır. 

3.Katılımca okulların ilanı: 16.04.2018 tarihinde başvuru formunda belirtilen e-posta 

adresleri ve Nadide Eğitim Kurumlarının sosyal medya hesapları yoluyla katılımcı kurumlar 

ilan edilir. Katılımcı okullara Yarışma Koordinatörlüğünce tespit edilecek sayıda oyun takımı 

gönderilir. 

4.Katılımcı okulların kurum içi müsabaka tarihleri: 13.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasıdır. 

Okullar kendi takvimlerini kendi belirleyebilir. 

5.Okulları temsil edecek takım bilgilerinin Yarışma Koordinatörlüğüne bildirilmesi: 

30.04.2018 günü veya öncesinde info@nadideokul.com e-posta adresine 6.madde 

2.bendinde belirtildiği şekilde yapılır. Bu tarih sonrasında yapılacak bildirimler dikkate 

alınmaz, Kurum hükmen mağlup sayılır. 

6.Final gün ve saatinin ilanı: Aksi belirtilmedikçe final günü 12.05.2018’dir. Müsabakaların 

başlangıç saati katılımcı okul sayısına göre belirlenir. Başlangıç saatine, oynanacak tur 

sayısına göre süre eklenerek final ve ödül töreni saati tespit edilir. Müsabakaların başlangıç 

saati, final oyunu ve ödül töreni saati başvuru e-posta adresleriyle Nadide Eğitim Kurumları 

sosyal medya hesaplarından en geç 07.05.2018 günü ilan edilir. 

7.Ödül töreni:12.05.2018 günüdür. (Mücbir sebeplere göre değiştirilebilir.) 

8.Yarışma ve ödül töreni yeri: Özel Nadide Eğitim Kurumları Başiskele Yerleşkesi 
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Yarışma Başvuru Tarihleri 19.02.2018- 26.03.2018 

Katılımcı Okulların İlanı 16.04.2018 

Katılımcı Okulların Kendi Kurum İçi Müsabakaları 12.03.2018-26.03.2018 

Takım Bilgilerinin E-posta ile Yarışma Koordinatörlüğüne 
Ulaştırılması 

30.03.2018 

Müsabaka ve Ödül Töreni Saatinin İlanı 07.05.2018 

Final Müsabakası 12.05.2018 
 

 

MADDE 10 

DİĞER KONULAR 

1.Kocaeli Okullar Arası Scrabble-Kelime Türetme Yarışması, Özel Nadide Eğitim Kurumları 

koordinesinde Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla düzenlenmektedir. 

2.Yarışma günü katılımcı okulu temsilen en az bir öğretmen görevlendirilmelidir. Katılımcı 

okul takımının sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir. 

3.Yarışmanın Koordinatörlüğü ve Sekreteryası: 

Yarışma Koordinatörü: Reyhan MAVUŞ (Özel Nadide Ortaokulu) 

Yarışma Sekreteryası: Kamile YELER (Özel Nadide Ortaokulu) 

Bu yarışma, Yarışma Koordinatörlüğünce yürütülür. 

4.Önceden bilgilendirilme yapılması koşuluyla tarihler ve içerikte değişiklik yapılabilir. 

5.Yarışma için iletişim bilgileri: 

Tel: 0262 346 70 70 

E-posta: info@nadideokul.com 

Adres: Özel Nadide Eğitim Kurumları 

Altınkent Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:61 Başiskele-Kocaeli 

web: www.nadideokul.com/scrabble 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@nadideokul.com


 

 

 

                                                                                                                                                                                 

              KOCAELİ ORTAOKULLAR ARASI 

     SCRABBLE –KELİME TÜRETME YARIŞMASI 

 

BAŞVURU YAPAN KURUM:______________________________________________________ 

TAKIM REHBER ÖĞRETMENİ :____________________________________________________ 

İLETİŞİM NO:_______________________     E-POSTA:_________________________________ 

 

KURUM İÇERİSİNDE TURNUVA YAPILACAK MI? 

                                             Evet                    Hayır 

KURUM İÇİ TURNUVAYA KATILACAK TAKIMLAR 

TAKIM ADI 1.OYUNCU 2.OYUNCU 

AD-SOYAD SINIF AD-SOYAD SINIF 

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

 

 

Okul Müdürü 

EK-1 



 

 

 

 
 
 

KOCAELİ ORTAOKULLAR ARASI 
SCRABBLE –KELİME TÜRETME YARIŞMASI 

 

 

A Takımı  
Takım Adı: 
Oyuncu adı- soyadı: 
 
Sınıf: 

B Takımı  
Takım Adı: 
Oyuncu adı-soyadı: 
 
Sınıf: 

KELİME/KELİMELER PUAN 
(Pas denirse pas yazılır) 

KELİME/KELİMELER PUAN 
(Pas denirse pas yazılır) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A TAKIMI TOPLAM 
PUAN: 

 B TAKIMI TOPLAM 
PUAN: 

 

KAZANAN TAKIM: 

 

                      1.HAKEM                                                                                    2.HAKEM 

EK-2 


