HAMDİ ÜLKER KİTAP OKUMA YARIŞMASI ONLİNE SINAV
KLAVUZU
‘’CANDIR KİTAP CAN HEP BİRLİKTE OKUYOR ERZİNCAN’’ projesi kapsamında yapılacak olan Hamdi Ülker
Kitap Okuma Yarışması Online sınava girmeye hak kazanmış öğrenci listesi okullara resmi yazı ile
bildirilmiştir. Okullara bildirilen listede yer alan öğrencilerin Hamdi Ülker Kitap Okuma yarışması Online
sınava katılabilmeleri için aşağıda belirtilen aşamaları titizlikle gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
1. https://www.tsinav.com adresine

giriş yapınız.

2. Karşınıza çıkan sayfada sağ üst köşedeki HEMEN ÜYE OL butonunu tıklayınız.

3. Hemen Üye Ol butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada bu kısımdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz.
Not: Bu kısımda özellikle mail adresi yazarken geçerli ve aktif kullanılan bir mail adresi gerekmektedir.
Aksi takdirde kullanıcı adı belirtilen mail adresi olacağından Online sınav için giriş yapmada problem
yaşanabilecektir. Bu

tür aksaklıklarda yükümlülük o kişiye aittir.

4. Bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra belirtilen kısımdan kitap seçimi yapınız.

Kitap seçimi yapılırken;
İlkokul 2,3,4. Sınıflar Korkak Bir Kahraman
Ortaokul 5-6. Sınıflar Kayıp Haritanın Peşinde
Ortaokul 7-8. Sınıflar Canım Arkadaşım
Lise Hazırlık,9,10,11,12. Sınıflar Yusuf ile Züleyha kitaplarından sorumlu
olacaklardır.

5. Kitap seçimi yapıldıktan sonra okla belirtilen ‘’Üyelik Sözleşmesini ve KVKK Aydınlatma

Metnini okudum ve kabul ediyorum’’ kutucuğunu işaretleyerek ;

ÜYE OL

butonu

tıklanmalıdır. Böylece online sınava üyelik gerçekleştirilmiş olacaktır. Daha sonrasında kayıt olurken
girmiş olduğunuz mail adresi üzerinden onaylama işlemi yapmanız gerekmektedir. Onay
işleminden sonra Giriş butonuna tıklayıp kullanıcı bilgilerinizi girip sisteme giriş yapabilirsiniz.
Uygulamaya kayıt olduğunuz halde onay maili gelmediyse;
1. Gelen kutusunu ile gereksiz (spam) kutusunu kontrol edin.
2. Kayıt olurken mail adresinizi hatalı girmiş olabilirsiniz. Lütfen kontrol edin.

6. Hamdi Ülker Kitap Okuma Yarışması Online Sınava;














11 Eylül 23.59'a kadar kayıt olabilirsiniz.
Sınav 12 Eylül saat 14.00'da başlayacak olup 14.30'da
tamamlanacaktır.
Derecelendirme en çok doğruyu en hızlı şekilde
cevaplayanlara göre belirlenecektir.
Sınava kayıt olmak için hemen üye ol butonuna tıkladıktan
sonra bilgilerinizi girmeniz ve hangi kitaptan sınava
girecekseniz seçmeniz gerekmektedir.
Sadece bir kitaptan sınava katılabilirsiniz.
Sınav başlamadan beş dakika önce giriş yapmanız yaşanacak
sıkıntıların önüne geçebilir.
Sınava başlamadan önce internet bağlantınızı lütfen kontrol
ediniz!
Yanlışlar doğruyu götürmeyecektir.

