
#EVDEKALMANİSA SANAL KİTAP LİG YÖNERGESİ 

 Tanım:  Sanal Kitap Lig, Instagram ligkitap45 hesabı üzerinden yürütülen, bireyleri kitap 

okumaya teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş resmi bağlayıcılığı olmayan bir ligdir.  

 Madde 1: Instagram ligkitap45 üzerinden oluşturulmuş #EvdeKalManisa sanal kitap lig 

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

kişiler tespit edildiğinde bu kişiler diskalifiye edilir.) 

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

etmek, soruları cevaplamaya başlamak yeterlidir. Yarışmaya sonradan da dahil olabilirsiniz. 

 Madde 3: 13 Mayıs 2020 Çarşamba saat 21.30 itibarıyla başlayacak Sanal Kitap Lig 12 Haziran 

2020 Cuma günü sonlanacaktır. 

 Haftaiçi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 21.30 ilâ 22.30 arasında, linki canlı yayın 

sırasında paylaşılacak online bilgi yarışması düzenlenecek. (Herhangi bir aksama yaşandığında telafisi 

bir sonraki yayında giderilir.) Online Yarışma, daha sonraki girişleri engelleme amacı ile en fazla 4 

dakika ile sürelidir. 

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

 “Online linkteki bilgi yarışmasında ilk beş dereceye giren ve instagram hesabı üzerinden 

yapılan canlı yayına o gün katılan” kişiler sırayla 10, 9, 8, 7, 6 ve 5 yıldız alır. 

 Madde 5: Her yarışma günü bu kişiler arasından birine çekilişle kitap hediye edilir.  

 Madde 6: Sezon şampiyonu en fazla yıldızı toplamış kişiler arasından belirlenir. 

 Madde 7: Sezon şampiyonuna Karamazov Kardeşler, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi ve İlber Ortaylı (3 

kitap) seti; 2.’ye Alamut, Abumrabum, Mihmandar, Drina Köprüsü  Kitap Seti (4 kitap), 3.'ye Oğuz 

Atay kitap seti (3 kitap) hediye edilir. (Kazanan kişilerle instagram 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 / kitaplig45 hesabı tarafından engellenir ve daha önce kazanmış olsalar dahi 

hediye haklarından vazgeçmiş sayılır. Yarışmacılar instagram hesap isimleri ile benzer nick alırlar. 

 Madde 9: Katılımı daha fazla teşvik amacıyla yıldız tamamlama açısından adaletsizlik 

oluşturmayacak şekilde twitter @ligkitap ve instagram kitaplig45 adreslerinden “bonus etkinlikler” 

düzenlenebilir. Bu tip etkinlikler önceden haber verilir. 

 Madde 10: Kitap sevgisinin yaygınlaşması amacıyla, #EvdeKalTürkiye çağrısına 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.  


