
#EVDEKALMANİSA SANAL KİTAP LİG YÖNERGESİ 

 Tanım:  Sanal Kitap Lig, twitter @ligkitap hesabı üzerinden yürütülen, bireyleri kitap okumaya 

teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş resmi bağlayıcılığı olmayan bir ligdir.  

 Madde 1: Twitter @ligkitap üzerinden oluşturulmuş #EvdeKalManisa sanal kitap lig 

etkinliğine hesabı takip eden  “gerçek hesap sahibi” herkes katılabilir.  

 Madde 2: Katılım için herhangi bir başvuru, kayıt, haber verme vs. gerekmez. Hesabı takip 

etmek, soruları cevaplamaya başlamak yeterlidir. 

 Madde 3: 1 Nisan 2020 Çarşamba saat 20.00 itibarıyla başlayacak Sanal Kitap Lig 30 Nisan 

2020 Salı günü sonlanacaktır. 

 Haftaiçi her gün saat 21.00 ilâ 22.00 arasında @ligkitap twitter adresinden canlı yayında 4 

soru sorulacaktır. Herhangi bir aksama yaşandığında soru telafisi bir ertesi gün yapılır. 

 Madde 4: Sanal Kitap Lig’de puan toplama esasları şu şekildedir: 

 Soru tweetini öncelikle Retweet edip daha sonra doğru şekilde tweetin altına cevaplayan ilk 

10 kişi sırasıyla (10, 9, 8... ) puan alır.  

 Sorularda öncelikle RT sırasına bakılır. Başka bir ifade ile öncelikle yapmanız gereken şey 

soruyu cevaplamak değil bir an önce RT etmek olmalıdır. Ancak puan alabilmek için soruyu da ilk 10 

dakika içinde doğru bir şekilde cevaplamak gerekir. 

 Cevap, soru tweet’inin altına yorum şeklinde olmalıdır. (Başka bir ifade ile “Doğrudan mesaj” 

(DM) şeklinde değil.) 

 Yukarıda bahsedilen puanları toplamak için puanlama yapmak amacıyla kontrol edildiği an 

sayfa takipçisi olma şartı vardır. 

 Madde 5: Her gün “Günün şampiyonu” yayınlanır ve o gün için günün şampiyonluk yıldızını 

almış olur.  

 Madde 6: Her gün bir kişinin kitap kazanma şansı vardır: Toplam 4 soruda 10 puanı 

toplayabilmiş kişiler arasından yapılan çekilişle bir kişi günün kitabını kazanmaya hak kazanır.  

 Madde 7: Sezon şampiyonu 22 günlük sezon sonunda en fazla “gün şampiyonu” olan kişiler 

arasından belirlenir. Sezon şampiyonuna Dan Brown kitap seti (5 kitap); 2.’ye İlber Ortaylı Kitap Seti 

(4 kitap), 3.'ye İskender Pala kitap seti (3 kitap) hediye edilir. (Kazanan kişilerle twitter üzerinden 

iletişime geçilecektir.)  

 Madde 8: Yarışmaya katılan hesaplar T.C. Anayasalarına aykırı isim taşıyamazlar. Ayrıca, 

yarışmaya katılan hesaplar yorumlarda müstehcen ifade veya imada bulunamazlar. Bu ve benzeri 

hesaplar @ligkitap hesabı tarafından engellenir ve daha önce kazanmış olsalar dahi hediye 

haklarından vazgeçmiş sayılır. 

 Madde 9: Kitap sevgisinin yaygınlaşması amacıyla, #EvdeKalTürkiye başlığına destek olmak 

amacıyla oluşturulmuş, resmi bağlayıcılığı ve yaptırımı olmayan bu etkinlik üzerinde değişiklik 

yapılabilir, sonlandırılabilir. Ancak böyle bir durum oluşursa sonlandırma tarihi itibarıyla kazanılmış 

kitaplar hak sahiplerine teslim edilir.  


