
AHMET DUMLU VELİLER ARASI ONLİNE KİTAP OKUMA YARIŞMASI BAŞVURU KLAVUZU 

 

1. Ahmet Dumlu Veliler Arası Online Kitap okuma yarışması ile ilgili velilerimiz afişte belirtilen 5 

kitaptan sadece 1 ini seçerek sınava başvuruda bulunacaklardır. Kitapların temini katılımcının 

kendisine aittir. 

2. Bu yarışmaya veliler ayrıca tsınav paltformunda başvuruda bulunmayacaklardır. Başvuru 

süreci okul müdürlükleri vasıtasıyla Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince 

gerçekleştirilecektir. 

3. Velilerden istenilen bilgiler okul müdürlükleri tarafından 16 nisan 2021 cuma gününe kadar 

dys üzerinden ARGE birimimize göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sınava 

alınmayacaklardır. 

4. Başvuru esnasında okul müdürlüklerine verilecek mail adresi tsınav platformunda daha 

önceki yapılan hiçbir sınavda(Hamdi  Ülker  ve  Ahmet  Dumlu  öğretmenler, ilkokul ve ortaokullar 

arası online kitap okuma sınavları dahil) kullanılmamış olması gerekmektedir. Aksi taktirde sınav günü 

platforma giriş yapamazlar. 

5. Sınav 9 mayıs 2021 PAZAR günü saat 14:00’da başlayacak 14:30’da sona erecektir. 

6. Sınav günü https://www.tsinav.com/ adresinden online olarak sınava girilecektir. 

7. Okul müdürlükleri tarfından arge birimine bildirilen sınav kitabı daha sonradan hiçbir 

sebepten değiştirilemeyecektir. 

 



8. 9 mayıs 2021 pazar günü sınav gününden önce okullara bildirilecek tarihte(3 mayıs 2021 

pazartesi saat 10:00 başlayıp 7 mayıs 2021 Cuma saat 17:00 kadar ) velilerin platformu tanımaları 

amacıyla demo sınav yapılacaktır. Yapılacak olan demo sınavın hiçbir geçerliliği olmayıp platformu 

tanıma ve sınav günü yaşanacak sistemsel hataların önüne geçme amaçlıdır. Bu sebepten demo 

sınava girmeyip sınav günü sorun yaşayanlar için sorumluluk kişiye aittir. 

9. Demo sınav 3 mayıs 2021 pazartesi saat 10:00 başlayıp 7 mayıs 

2021 Cuma saat 17:00 kadar açık kalacaktır. 

10. Yarışmaya katılan velilerimizin Kullanıcı ve şifreleri okul müdürlüklerine dys ile 

gönderilmiş olup kullanıcı adı şifreler okul müdürlükleri tarafından sms yoluyla velilere 

bildirilecektir. 

11. 9 mayıs 2021 Pazar günü Sınav saati gelince(14:00) sınavın başlaması için sayfayı yenilemeniz 

yeterli olacaktır. Böylece aktif olan sınav butonuna basarak sınava başlayabilirsiniz 

12. Bulunduğunuz bölgede internetin alt yapısından kaynaklı, internet hızının düşük olmasından 

kaynaklı sorun yaşanması durumunda sorumluluk kişinin şahsına aittir. 

13. İnternet hızından dolayı sayfalar arası geçişte sıkıntı yaşanması durumunda sorumluluk kişinin 

şahsına aittir. 

14. Kullanıcı adı, şifre veya maili yanlış girmesi durumunda, sınav esnasında arka planda video, 

açık durumda olan program vb. durumlardan ötürü bilgisayar ve internette donma ve yavaşlama 

görülmesi durumunda bu anlamada tüm sorumluluk kişinin şahsına aittir. 

15. Wifi veya mobil veri ile giriş esnasında interneti kasan veya kazayla tarayıcıdan çıkan kişi için 

sorumluluk kişinin şahsına ait olup sisteme tekrar girişi olmayacaktır. 

16. Sınav 9 Mayıs 2021 pazar günü 14.00 ile 14.30 saatleri arası olacaktır. 

17. Sınav 14:00 itibariyle başladığından sürede otomatik olarak başlamış olacaktır. Her geçen süre 

sınava başlamamış olsanız da sürenizden gidecektir. 

18. Sınav esnasında internet alt yapısından kaynaklı olarak sorular arası geçişte soruların 

açılmaması, soruların hızlı geçip sınavın bitmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu bir online 

sınav olduğundan bu gibi sorunları kabul edip sınava dahil olunacaktır. 

19. Derecelendirme en çok doğruyu en hızlı şekilde cevaplayanlara göre belirlenecektir. 

20. Sınav saatinden itibaren siteme giriş yapan kullanıcının o anda süresi başlayacağından 

bekleme yapmadan sınava başlamaları katılımcının yararına olacaktır. 

21. Yanlışlar doğruyu götürmeyecektir. 

22. Ahmet Dumlu Veliler Arası Online Kitap Okuma Yarışması başvuruda bulunan tüm 

katılımcıların yukarıda belirtilen maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş sayılacaklardır. 

23. Ahmet Dumlu Veliler Arası Online Kitap Okuma Yarışmasına katılacak olan ve aynı hanede 

yaşayan velilerin (öğrencinin anne ve babası, anne ve abla gibi vb.) aynı kitabı seçmemesi 

gerekmektedir. Eğer aynı kitabı seçtiği tespit edildiğinde sınava alınmayacaklardır. Bu konu ile ilgili 

okul müdürlüklerinden excell dosyaları geldikten sonra gerekli incelemeler arge birimimizce yapılacak 



olup aynı zamanda ıp adresi benzerliği ve velisi olduğu belirtilen öğrenci baz alındığından sınav günü 

sitem bu durumdan ötürü sınavını aktif etmeyecektir.  

24. Tüm sınava katılacak velilerimize başarılar dileriz. 


