
“MANİSA HER YERDE OKUYOR” PROJESİ

“KİTAP LİG” FAALİYETİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI

KİTAP LİG FAALİYETİ YÖNERGESİ

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2020



KİTAP LİG FAALİYETİ YÖNERGESİ

1. Kitap Lig, 2020/2021 Eğitim Öğretim yılı için “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi 

kapsamında, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi liselerin katılacağı bir 

faaliyettir.

2. Lige katılan her lise 6 asil ve 2 yedek olmak üzere bir takım oluşturacaktır. 

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimiz tarafından 16 Mart Salı ve 30 Mart 

Salı 2020’de Kitap Lig kapsamında iki sınav uygulanacaktır.

4. İlk sınava katılan 3 öğrenci daha sonraki sınava katılamayacak olup diğer takım 

arkadaşları bu sınava katılacaklardır.

5. 2020/2021 Eğitim Öğretim yılı için lige katılacak takımlar 16 Mart 2021 Salı için  

Mihmandar – İskender Pala – Kapı Yayınları, Simyacı - Paulo Coelho – Can Yayınları, 

Satranç – Stefan Zweig - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitaplarından; 30 Mart 2021 

Salı günü için Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir – İthaki Yayınları, Şeker Portakalı - 

Jose Mauro De Vasconcelos – Can Yayınları, Dönüşüm – Franz Kafka - Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınlarından sorumlu olacaklardır. Bahsi geçen kitaplarla birlikte sınava katılan tüm 

öğrenciler her iki sınav için de ortak kitap olarak belirlenen İnsan Neyle Yaşar – Lev 

Nikolayeviç Tolstoy - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – 

İlber Ortaylı – Kronik Kitap Yayınları kitaplarından da sorumlu olacaklardır.

6. Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri için sınav yeri her iki sınav için de Şehit Fatih 

Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, sınav saati 13.00’tür. Diğer ilçeler için İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün uygun göreceği bir yer belirlenecektir. Belirlenen yerler Kitap Lig 

faaliyeti sorumlusu ilçe koordinatörü tarafından AR-GE Kitap Lig sorumlusuna bildirilecek, 

daha sonra her ilçe için sınav yeri ve başlama saatlerinin duyurusu yapılacaktır.

 
7. Sınavlar test usulü, 60 soru - 60 dakika şeklinde olacaktır. Sınav sorularının kitap 

başına dağılımı, kitap hacmiyle orantılı olmak üzere dengeli bir şekilde yapılacaktır. (30 + 15 

+ 10 =55, kalan 5 soru ortak kitaplardan sorulacak şeklinde planlanmaktadır. Ancak ortak 

kitaplar da dahil olmak üzere kitap başına düşen soru sayısında +2 ilâ -2 esneme payı 

olabilir.)



8. Cevaplar kodlama usulü verileceği ve değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı 

için herhangi bir itiraz söz konusu olmayacaktır. 

9. Öğrenciler, Kitap Lig sınavlarına 3’er kişiden oluşan takımlar halinde 

katılacaklardır. Her bir sınav için takım puanı 3 öğrencinin aldığı net toplamıdır. 

10. Takımlar, kendilerine bu faaliyette liderlik eden öğretmenleri ile birlikte resmi 

izinleri alınmış şekilde sınavın yapılacağı binaya geleceklerdir. Tüm takımlar sınav 

başlangıcından 15 dakika önce tam takım halinde sınav salonunda hazır olma 

mecburiyetindedir. Eksiği olan takımlar salon dışında bekletilecektir.

11. Merkez ilçeler hariç, her bir ilçe kendi adı ile anılan grupta mücadele edecektir. 

(Akhisar Grubu, Salihli Grubu gibi). Tüm okulların yer aldığı genel bir sıralama listesi 

yayınlanmayacak olup yalnızca Manisa genelinde sıralamada ilk beşe girmiş takımlar 

açıklanacaktır.

12. 2018/2019 Eğitim – Öğretim yılının Kitap Lig yönergesinde belirtildiği üzere 

(Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ara verildi.) Manisa Merkez İlçeleri Yunusemre ve 

Şehzadeler’de bu yıl itibarıyla “Süper Lig” ve “1. Lig” oluşturulacaktır. Süper Lig’de 

yarışacak okullar 2018/2019 sezonundaki sonuçlara göre ilk 12 takım arasında yer alan ve bu 

ligde yarışmaya hak kazanan okullardır. (Bu okullar arasından Kitap Lig’e katılmayacağını 

bildiren okul olursa, okul sayısınca geçen yılki sıralamaya göre bu yıl 1. Lig’de yarışması ön 

görülen okullardan bir üst lige kaydırma yapılarak Süper Lig’in 12 takımla oluşması sağlanır.) 

2020/2021 yılı itibarıyla Süper Lig’de son üç sırada yer alan takım önümüzdeki yıl 1. Lig’de 

yer alır. 1. Lig’i ilk üç sırada bitiren takımlar ise önümüzdeki yıl Süper Lig’e yükselir. 

13. Soru kitapçıkları kopyalanmayacak, soru kitapçıklarından fotoğraf 

çekilmeyecektir. Soru kitapçıkları ve cevap kağıdı optik formlar sınav esnasında öğrencilerin 

önünde açılacaktır. Öğrenciler kimlikleriyle sınava girecektir. Gözetmenler tarafından 

kontroller yapılacak ve öğrencilerin imzaları alınacaktır.



14. 2021/2022 yılında oluşturulması planlanan 25 takımlık “Şampiyonlar Kitap Ligi” 

için bu yılki ilçe grupları önemlidir. Yunusemre ve Şehzadeler Merkez ilçe okullarının 

bulunduğu Süper Lig’den ilk 4 takım, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu 

gruplarından ilk 2 takım; Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, 

Sarıgöl, Saruhanlı ve Selendi gruplarının şampiyon olan takımları doğrudan Şampiyonlar 

Kitap Ligine katılır. 

Şampiyonlar Kitap Ligine katılacak son takım Süper Ligin 5.’si ile 1. Ligin 

şampiyonu arasından belirlenir: Bu iki takımdan hangisi daha yüksek puana sahip ise o takım 

gelecek yıl Şampiyonlar Kitap Liginde yer almaya hak kazanır.

15. Sınavların güvenliğinden, gerektiğinde sağlıkla ilgili bir müdahale noktasında 

ilgili birimler ile irtibata geçilmesinden Kitap Lig İlçe Komisyonu sorumludur. Sonuçların en 

kısa sürede açıklanabilmesi, sınav kitapçıkları, cevap kağıdı optik formlar ve öğrencilerin 

sınava girdiklerine dair belgeler aynı gün içerisinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE Birimi Kitap Lig sorumlusuna ulaştırılması için daha sonra bir eylem planı hazırlanacak 

ve ilçelere gönderilecektir. Bu eylem planının yönetilmesinden Kitap Lig İlçe Komisyon 

Başkanı ve Kitap Lig İlçe Koordinatörü sorumludur.

16. İlçelerinde dereceye giren okulların ödüllendirilmesinin takdir ve yetkisi tamamen 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine aittir. (Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ortak grupta yer 

aldıkları için ödüllendirme ve takdir yetkisi, İlçe Müdürlüklerinin koordinasyonu ile birlikte İl 

Müdürlüğümüze ait olacaktır.)

17. Bu şartname 17 maddeden ibaret olup lige katılan takımlar şartnamede belirtilen 

hususlara uymayı ve yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede yer almayan, daha 

sonra ortaya çıkabilecek, öngörülmemiş ve karar vermeyi gerektirecek bir durumda Kitap Lig 

Yürütme Komisyonu karar verir ve ilgililere bildirir. Kitap Lig Yürütme Komisyonu bu 

faaliyetle ilgili yönergede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Detaylı bilgi için: Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi argemanisa@gmail.com   
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