
KARS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ & KARS BELEDİYESİ 

GSB KARS YURTLARI PROJESİ 

 

BÜYÜK TAKIM  

TAKIMINI KUR, GÖREVLERİ TAMAMLA, ÖDÜLLERİ AL!!! 

UNUTMA!  

SEN DEĞİL, SADECE TAKIMIN KAZANABİLİR, BİR DE İYİLİK … 

 

PROJE AMACI:  

GSB Kars Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin grup/takım ruhu ile kendilerini geliştirebilecekleri, 

okuma alışkanlıklarını arttırabilecekleri, vakitlerini sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi olumlu ve güzel 

faaliyetlerle değerlendirebilecekleri, aynı zamanda heyecan ve eğlenceli bir yarışma sürecinin 

içerisinde arkadaşları ile birlikte bulunma hazzını yaşayacakları, kendilerine verilen görevleri 

tamamlamaya yönelik sorumluluk duygularını geliştirici bir faaliyette bulunmalarını temin etmek. 

 

Kars Merkez, Sarıkamış ve Kağızman GSB Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin, bu ilçelerdeki gençlik 

merkezlerimizin gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımlarını sağlayarak il 

müdürlüğümüz bünyesindeki yurt ve gençlik birimlerinin çalışmalarındaki koordinasyon ve eş güdümü 

arttırmak. 

Yurt öğrencilerimizde şehir aidiyeti ve Belediye hizmetleri ile ilgili farkındalık oluşturup öğrencilerin 

Belediye hizmet ve faaliyetlerine katılımlarını sağlamak. 

 

PROJENİN KAPSAMI 

Projeye GSB Kars Yurtlarında barınan öğrenciler katılabilecektir 

 

PROJE DETAYLARI VE SÜRECİ 

*Proje öğrencilerimizin katılımıyla yapılacak lansman programı ile başlatılacaktır. 

*Öğrenciler belirtilen son başvuru tarihine kadar iki kişilik takımlarını oluşturacaklardır. 

*Takımlar ve takım üyeleri yurt idarelerine başvurup takım tescillerini yapacaklardır. 

*Takımlar başvurularının sonrasında kendilerine hediye edilecek olan Bakanlığımız yayınları arasında 

bulunan Ahmet Hamdi TANPINAR’a ait “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ve Ensar Yayınları basımlı Adem 

DÖNMEZ’e ait “Civanmert” adlı iki kitabı belirtilen sürelerde dönüşümlü olarak okuyacaklardır. 

*Takımlar Kars, Sarıkamış ve Kağızman Gençlik Merkezlerimiz ile yurtlarımız tarafından proje 

kapsamında belirlenip ilan edilen faaliyetlerden iki tanesini gerçekleştireceklerdir. 



*Takım üyeleri olan yurt öğrencilerimiz proje amaçları doğrultusunda isterlerse aynı zamanda gençlik 

merkezi üyesi de olacaklardır 

*Takımlar proje takviminde belirtilen süre içerisinde kitaplarını okuyacak, kitap içeriklerinden 

hazırlanan çoktan seçmeli sınava tabi tutulacaklardır. 

*Sınav sonucunda her iki takım üyesinin puan toplamı “takım puanı”nı oluşturacaktır. 

*Takım puanı büyüklüğüne göre 1., 2., ve 3. takımlara yarışma ödülleri, 4-10 arasındaki takımlara ise 

mansiyon ödülleri takdim edilecektir. 

*Takımların derece ve ödülleri, kitap okuma yarışması sınavı ile belirlenecek olup, her takım derece ve 

ödül değerlendirmesine katılabilmek için gençlik merkezi ve yurtlarımızca belirlenen 2 gönüllülük 

faaliyetini tamamlamış olmak ile mükellef olacaktır 

*Projde bireysel bir puan ve derece söz konusu olmayacak olup, sadece takım puanları dikkate 

alınacaktır. 

 

ÖDÜLLER  

Yarışma sonucunda derece giren 10 takım ödüllendirilecektir. 

1. Takım Ödülü  2 adet Iphone 11 cep telefonu 

2. Takım Ödülü  2 adet Xiaomi Redmi Note 11 cep telefonu 

3. Takım Ödülü  2 adet Huawei Watch Gt 3 akıllı saat 

4-10. Takımların Mansiyon Ödülleri Huawei Freebuds Se kulak içi bluetooth kulaklık. 

Ödüller Kars Belediyesi tarafından temin edilecektir 

 

PROJE TAKVİMİ 

06 Ekim 2022                            Lansman Programı  

07-31 Ekim 2022                      Başvuruların Alınması 

01 Kasım 2022                          Kitap Takdim Programı 

01 Kasım – 17 Aralık 2022      Okuma ve Faaliyet Etabı 

18 Aralık 2022                          Kitap Okuma Yarışması 

03 Mart 2023                           Ödül Gecesi Programı 

 

PROJE EKİPLERİ 

Proje Yönetim Ekibi 

Soru Hazırlama ve Sınav Uygulama Ekibi 

Faaliyet Planlama ve Uygulama Ekibi 

 

https://www.trendyol.com/huawei-x-b103505

