
Değerli Velilerimiz, 

 

9 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleşecek OKUBEG Uygulaması’na katılmayı 
planlamaktayız. "OKUBEG Uygulaması”na katılım sağlamak isteyen 5,6,7 ve 8. Sınıf 
öğrencilerimiz;  yarışma şartlarına, kayıt işlemlerine ve örnek sorulara aşağıdaki linkten 
ulaşabilirler.  

OKUBEG Başvuru Kaydı ve Örnek Sorular İçin https://www.okumabecerileri.net/ adresini 
kullanabilirsiniz. (Kayıtlar bireysel yapılmaktadır.) 

Yarışmayla ilgili soru ve görüşleriniz için Türkçe Öğretmenimiz Derya Söylemez ile aşağıdaki 
e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.  

E-posta: derya.soylemez@tedadanakoleji.k12.tr  

TED Adana Koleji Türkçe Zümresi 

 

Organizasyonla ilgili detaylı bilgi aşağıda paylaşılmıştır. 

 

 

2022 OKUBEG UYGULAMASI 

OKUBEG Nedir? 

OKUBEG, bilgi çağında öğrencilerin karşılaştıkları tüm sözel, yazılı ve görsel anlatımlarda 
bilgiye ulaşabilme, açık ya da örtülü anlamların çıkarımını yapabilme, analitik yollar 
oluşturabilme ve bilgiyi değerlendirebilme becerileri için geliştirilen benzersiz bir 
uygulamadır.  Problem çözümlerinde kullanılmak üzere öğrencilere boya kalemleri ve her yıl 
değişen aparatlar verilir. Kimler Katılabilir? OKUBEG Uygulaması’na 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencileri katılabilir. 

 

Öğrencim OKUBEG Uygulaması’na Neden Katılsın? 

OKUBEG Uygulaması, okuma becerilerini uluslararası geniş ölçekli sınavlar (PIRLS, PISA) 
standartlarında ölçebilen tek uygulamadır. Okuma, çıkarım yapma, analiz etme, dil bilgisini 
kullanma, metinlerin yapısal özelliklerini keşfetme becerilerini günlük yaşamda 
karşılaşılabilecek metin türleriyle (sürekli, süreksiz ve karışık metinler) sağlayarak okuma 
becerilerini ölçmeyi amaçlar. Öğrencinin dili kullanma becerisi, ders kazanımları 
kapsamından çok, evrensel okuma yeterlikleri göz önüne alınarak değerlendirilir. OKUBEG, 
bireyselleştirilmiş geri bildirim veren karne yaklaşımı ile öğrencilerin hem bilişsel düzeyleri 
hem de üst düzey düşünme becerilerine ait üstün ve eksik yönlerini belirleyip raporlar. 
OKUBEG bu anlamda, öğrencilerin eksik öğrenmelerine ilişkin kılavuz bilgiler içeren, bireysel 
geri bildirim sistemiyle geleneksel ölçme araçlarının dışında bir eğitim uygulamasıdır. 

https://www.okumabecerileri.net/


TAKVİM 

OKUBEG Uygulama Tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi  

KAYIT TARİHLERİ: 

Erken Kayıt: 15 Eylül - 1 Kasım 2021 (45₺)        

Geç Kayıt: 2 Kasım - 15 Aralık 2021 (50₺)   

DERİN OKUMA Uygulaması Tarihi: 14 Mayıs 2022 

NOT: DERİN OKUMA Uygulaması, OKUBEG Uygulaması’nın üst aşamasıdır. Bu uygulamaya 
OKUBEG Uygulaması’nda %3’lük dilime giren öğrenciler katılabilir. DERİN OKUMA 
Uygulaması’na katılım ücretsizdir. 

       

 


