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Bilgi İşlem Derneği 
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2021 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonasına 
DAVET  

 
Türkiye’deki Bilgisayar Eğitimi Veren  
Her Düzeydeki Tüm Eğitim Kurumlarının  
Sayın Müdürlüklerine ve Bilgisayar Öğretmenlerine 
 
 
Birleşmiş Milletlere bağlı “Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – INTERSTENO” tarafından her 
yıl organize edilmekte olan Dünya Bilgisayar ve İnternet Klâvye Şampiyonalarında her yaştaki öğrencileri-
miz ve mezunlarımız 2020 sonuna kadar 39 rekorlu; 100 kez Dünya Şampiyonu olmuşlardı. 
http://www.interstenoturk.org/seref-listemiz/ 
 
Özellikle öğrencileri bilimsel yöntemlerle çalışmaya başlatarak teşvik amacıyla her yıl okullarda düzenlen-
mekte  olan ve bu yıl da 19’uncusu düzenlenecek olan Dünya  İnternet Klâvye Şampiyonalarının Türk 
yarışçılar  için Kayıtları  15 Şubat – 30 Nisan 2021 tarihlerinde; Finalleri ise 15 Mart – 12 Mayıs 2021 
tarihleri arasında yapılacaktır.  
 
Sevgili Meslektaşlarımız, 
 
Okulunuz, öğrenci ve mezunlarınızla geçmişteki bu yarışlara hiç katılmadınızsa belirtmek veya katıldınızsa 
yinelemek isteriz ki, geleceğin aydın insanları (yani öğrencilerimiz) artık bilgisayarsız yaşayamayacaklar. 
Bilgisayarı kullanamayan, internetten yararlanamayan geleceğin insanı, bugünün okuma+yazma bilmeyen 
cahilinden farksız olacak.  
 
Öğrencilerimiz, okumayı her yerden öğrenmiş olabilirler ama YAZI DİLİNİ ve BİLİMSEL YAZMA SANATINI 
(Onparmakla + Bakmadan Yazma Yöntemini) Bizler Öğretemezsek nereden öğrenecek? Ayrıca, Öğrencile-
ri, öğrenebilecekleri en verimli yöntemlerle çalışmaya teşvik ederek heveslendirip çalışkanlaştırabilmek, 
öğretmenlik mesleğini kutsallaştıran etkenler değil midir?  
 
Okulunuzda internetten yararlanma olanaklarınız şimdiden var olduğuna göre, bu yılın Dünya Şampiyonala-
rına katılma fırsatını kaçırmayıp, lûtfen ilgilenmeniz dileği ile, önce Ölçme – Değerlendirme Yönergesi ile 
Usul ve  Kurallar eklerini inceledikten sonra Öğretmen Kayıt Yönergesi’ni dikkatle okuyup, öğrencilerinizin 
http://www.interstenoturk.org/test.html sitesine girip, oradaki testlerle ölçme ve değerlendirmeler yapıp, yaş 
kategorileri ayrımıyla, 20 yaşına kadar olanlar dakikada en az 150 – 180 – 200 vuruşu en çok %1 hata ile; 
21 yaş ve üzeridekilerin en az 240 vuruşu en çok  % 0,5 (yarım) hata ile yazabilenlerini belirleyip, şampiyo-
nalara teşvik edip çalıştırarak, bu yıl olmazsa gelecek yıllarda belki Sizin de bir öğrencinizin İnternette ön-
ce Türkiye sonra da Dünya Şampiyonu olmasını sağlayabilirsiniz. Ülkemizde, okullarda ve her alanda 
bilgisayarın F klavyede kullanılmasının, Başbakanlığın 10 Aralık 2013 tarihinde yayınladığı Genelge 
ile zorunlu hale getirildiğini de belirtmek istiyoruz. 
 
Öğrencilerin başarısı Öğretmenlerinin eserleri ve başarılarının kanıtıdır inancıyla, ilgi ve teşviklerinizi bekler 
başarılar dileriz. 
 
Saygılarımızla, 
                            INTERSTENO Türk Grubu Başkanı ve                       İnternet Şampiyonaları 
                                         Türkiye Temsilcisi                          Türkiye Koordinatörü  Nurben DÖNMEZ 
                                             Seçkin KÖSE                                    (e-posta: bilgi@intersteno.org.tr) 

                                                                                       Tel : 0212 234 30 49 - 0530 950 01 16 
 
 

http://www.interstenoturk.org/seref-listemiz/
http://www.interstenoturk.org/test.html
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Değerli Hocalarımız, 

Çok Programlı Liseler - Mesleki ve Teknik Eğitim veren liselerimiz özelinde Klâvye Derslerinin 

gösterildiği farklı alanlar bulunması sebebiyle 2021 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonası 

kayıtlarında Okul ve Bölüm (Alan) ayrımıyla ayrı ayrı kayıt açılabilmesi sistemsel olarak 

mümkün hale getirilmiştir. 

Örn: 

İstanbul MTAL – Adalet Bölümü 

İstanbul MTAL – Büro Yönetimi Bölümü 

 

Okulunuzda klâvye dersinin olduğu; 

Adalet Bölümü (Alanı) 

Büro Yönetimi Bölümü (Alanı) vb. 

- Ayrı bölümler/alanlar olması halinde okul kayıtları okul ve bölüm (alan) adını içerecek 

şekilde ayrı ayrı açılabilecektir. 

- Her bölümden sadece bir okul kaydı gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

- Bölümde birden fazla sorumlu hocamız olması halinde aynı okul/bölüm kaydı altında 

birden fazla sorumlu hocamız kendi öğrencilerini kayıt edebileceklerdir. 

- Farklı bölüm açan okullarımız tüm bölüm öğrencilerinin aynı anda yarışmaya 

katılmasını sağlayabilmelidir. 

 
Saygılarımla, 

 

İnternet Şampiyonaları 

Türkiye Koordinatörü 

Nurben Dönmez 

0530 950 01 16 
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Yarış Kuralları 

Yarışın Amacı 

 

Birleşmiş Milletlere bağlı Meslekî bir Organizasyon olan Uluslararası Bilgi İşlem ve 

İletişim Federasyonu – Intersteno’nun Yönetmelikleri uyarınca Dünya genelinde yapılan 

Şampiyonalar çerçevesinde “2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası” da F klâvye 

kullanımının yaygınlaştırılması, her düzeydeki resmî ve özel öğretim kurumlarının 

öğretmen, öğrenci ve mezunlarıyla her yaştaki bilgisayar kullananları, bilimsel ve daha 

verimli yöntemlerle F klâvye üzerinde (onparmakla + bakmadan) çalışmaya teşvik etmeyi 

hedeflemektedir. 

Yarış Takvimi 

 

Kayıt Tarihleri: 15 Şubat – 30 Nisan 2021 Yarışma Tarihleri: 15 Mart – 12 Mayıs 

2021 tarihlerinde Okul/Kurum Yönetimleri/Sorumluları – Türkiye Koordinatörlüğü işbirliği ile 

belirlenen bir gün ve saatte, okul dersliklerinde toplu olarak (aynı anda) yapılır. 

  

Madde 1. 

 

- Öğrenciler, kendi okullarındaki bilgisayar dersliklerinde, Okul Yönetiminin ve 

Öğretmenlerin sorumluluğunda internete bağlanarak yarışa katılabilirler. 

 

- Öğrenci olmayan yarışçılar, Yarış sorumluluklarını üstlenecek bir Öğretim 

Kurumunda, Yarış sırasında kendisinden sorumlu olacak Öğretmen ve Intersteno 

Türkiye Temsilciliğinin sorumluluğu ile birlikte, bilgi@intersteno.org.tr adresine 

gerekli bilgileri ileterek kayıtlarını yaptırabilirler ve Şampiyonaya yine o Okulun 

sorumluluğu ile görevli Öğretmenin denetim ve gözetimi altında katılabilirler. 

  

mailto:bilgi@intersteno.org.tr


Madde 2. 

 

Yarışta kullanılacak olan bilgisayarların her birinin: 

• Yazılımlarının, Microsoft Windows XP ve üstü sürümlerinin olması, 

• Donanımlarının, Pentium-4 ve üstü uyumlu olması, 

• İnternet ADSL bağlantı hızının 1 Mbit ve üstü olması, 

• Mümkünse Kesintisiz Güç Kaynağının bulunması, 

 

gerekmektedir. Aksi takdirde yarış sırasında meydana gelebilecek her türlü yazılım, 

donanım arızaları ve elektrik kesilmeleri sonucunda yarıda kalan yarışlar bir kez daha 

tekrarlatılmayacaktır. 

 

Madde 3. 

 

Yarışlar, 10′ar dakikalık testlerin hızlı ve olabildiğince hatasız yazılmasıyla 

yapılır. Anadil ve Çok Dilli olarak 2 ayrı liste ile değerlendirilen yarış kuralları (barajlar) 

her dil için aynıdır. Önemli Değişiklikler: 

 

1- Bu yıl yarış, Toplam 16 Dille sınırlanmıştır. 

 

Yarışta, Japonca Latince değil, Japonca olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bu yıl Sırp 

Dili Serbian (latin) eklenmiştir. Bu 2 dille birlikte Toplam 18 Dil oluyor. Japonca ve Sırpça 

Dillerini yazmadan, yine geçmiş yarışlarda yazdığınız dilleri yazmalısınız. Japonca veya 

Sırpça dillerinden, 1’ini veya 2’sini yazdığınız takdirde, diğer dillerden 1 veya 2 dil geçersiz 

sayılacaktır.  Toplam=16 Dil olmalıdır. 

 

2-  Testi yazarken, ok tuşları veya fareyle geriye gidip, düzeltme (silme-ekleme) işlemi 

yapabilirsiniz. Bu düzeltmeler sırasında süreniz ilerlemektedir. 2021 Dünya İnternet Klavye 

Şampiyonası, Bilgi İşlem Federasyonu – Intersteno’nun görevlendirdiği Georgette Sante 

(Belçika) – Marco Olivo (İtalya) organizatörlüğü ile Marco Olivo’nun TAKI programı 

üzerinden, www.intersteno.org sitesinden yapılır. 

 

Madde 4. 

2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonaları finallerine katılabilmek için; 

• 12 ve küçük yaştaki yarışçılar için dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata, 

• 13 – 16 yaş arası yarışçılar için dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata ile, 

• 17 – 20 yaş arası yarışçılar için  dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile 

       yazmak gereklidir. 

• 21 ve yukarısı yaştaki büyük yarışçılar için ise dakikada en az 240 vuruşu en çok 

%  0,5 (yüzde yarım=binde 5) hata ile yazmak gereklidir. 
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Madde 5 :  

Sıralama Listeleri (Kategoriler) 

 

- 17 – 20 Yaş arası: Gençler Kategorisi (2001, 2002, 2003 ve 2004 yılları 

- 12 Yaşına kadar: Küçükler Kategorisi (2009 içinde ve sonrasında doğumlular) 

- 13 – 16 Yaş arası: Öğrenciler Kategorisi (2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları 

doğumlular) 

- 21 Yaş ve üzeri: Deneyimliler Kategorisi (2000 yılı içinde ve öncesi doğumlular) 

Listeler, katılan yarışçıların başarı derecesi sıralanmasından oluşur. 

 

Madde 6. 

Yarış metinleri, Intersteno Jüri Başkanı (Belçika) tarafından, yarışçıların kayıtlı oldukları 

dillere göre hazırlanır. 

Madde 7. 

Yarışların resmen geçerli olabilmesi için her yarışın kesinlikle bir Eğitim Kurumunun 

Bilgisayar Dersliklerinde, öğretmenlerin sorumluluk, denetim ve gözetimleri altında 

yapılması şarttır. İlk kayıt işlemlerindeki ve yarış başlangıcındaki sağlıklı kimlik 

denetimlerinden başlayarak, sonuçların [adil ve dürüst] olarak sağlanmasında, 

Öğretmenler ve Eğitim Kurumlarının Yönetimleri, hem Millî Eğitim Bakanlığına karşı, hem 

de Intersteno-Türk Yetkililerine ve İtalya ile Belçika’daki Dünya Şampiyonası 

Organizasyonlarına karşı sorumludurlar. 

Madde 8. 

Her ülkede; Intersteno Sorumlusu olarak görevli bulunan Ulusal Koordinatörler, yarışın adil 

olarak yapılmasını koordine ve kontrol ederler, bu nedenle yarış süresi boyunca okul ve 

kuruluşları ziyaret ve kontrol edebilirler. 



Madde 9. 

Intersteno Yönetim Kurulu son sorumludur ve yarışta iyi bir yönetim için gerektiğinde 

Uluslararası Jüri kurulunun kararlarını alabilir.  

Yarış Masrafları Hakkında Not : 

2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Yarış Masrafı :  60 (altmış) TL’dir. Bu 

tutar, anadille birlikte çok dillere  katılanlar için  80 (seksen)  TL’dir. Şampiyonanın 

madalya, belge, posta – kurye vb. giderleri için zorunlu olan bu ödemelerin tümü  

Belçika’daki İNTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu  Genel 

Sekreterliğine (Türkiye Temsilciliği tarafından Euro’ya çevrilerek) gönderilecektir. Yarışma 

masraflarının öğrenciler için Okul Aile Birlikleri veya Koruma Dernekleri yardımcı 

olmalıdır. Yarışma Masraflarının, havale masrafı ödenmemesi veya az ödenmesi 

açısından toptan olarak gönderilmesi tavsiye edilir. 

 

Banka Hesabı : 

F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği 

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası için 

T.C. Ziraat Bankası Şişli/İstanbul Şubesi 

Şube Kodu: 484 

Hesap Numarası: 54027658-5001 sayılı  TL Hesabı 

IBAN No: TR50 0001 0004 8454 0276 5850 01 

Not : Havalenizde okul isminizi ve katılımcı sayınızı mutlaka belirtiniz. 

 

Yarışın Değerlendirilmesi 

 

- Yarışma okul/kurum dersliklerinde online olarak katılımcıya ait şifrelerle 10 dakika 

süresince yapılır. 

 

- Sözcükler arasındaki boşluklar da birer vuruş, büyük harf tuşuyla yazılan harf ve 

imler ikişer vuruş sayılır. 10 dakikalık yarış sürecinin bitiminden sonra: Yazarken 

fark edilip ANINDA (BİRKAÇ SANİYE İÇERİSİNDE) DÜZELTİLMEMİŞ her 

hatadan 50 vuruş düşülerek belirlenen puanlar sıralama listesinde yer alır. 

 

- Yarışmadaki sıralamalar katılımcının kategorisine, anadil ve çokdil (16 ayrı dil) 

katılımına göre intersteno.org adresinden eş zamanlı olarak yayınlanacak ve diğer 

katılımcıların sonuçlarına göre sistemsel olarak güncellenecektir. 

 

- Yarışmanın son katılma tarihi olan 12 Mayıs 2021 tarihinde yarışmaya katılımın 

kapanmasının ardından güncellenmiş kesin liste www.intersteno.org adresinden 

yayınlanacaktır. 
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- Tüm başarılı olan yarışçılar; okulları/kuruluşları veya Ülkelerindeki Intersteno Ulusal 

Temsilcileri yoluyla birer Başarı Belgesi alırlar. Her kategorinin anadil/çokdil 

listelerindeki ilk 3 dereceye birer madalya olmak üzere toplamda 24 madalya verilir. 

 

- Kategorilerine göre derece alamayan tüm katılımcılara ayrıca Katılım Belgesi 

gönderilir. 

 

- 3 veya daha fazla yarışçı öğrencisi başarılı olan öğretmenlere ayrıca birer Teşekkür 

belgesi verilir. 

 

- Ekstra sponsorluklarla ödüller sağlanması (ulusal veya uluslararası düzeyde) 

mümkün olursa, zamanında web sitemizde bildirilecektir. 

 

 

Çekinmeyin ve kendinize güvenin; ama lütfen çok çalışın. 

 

INTERSTENO İnternet Şampiyonaları 

TÜRK GURUBU BAŞKANI Türkiye Koordinatörü 

Ve Türkiye Temsilcisi Nurben DÖNMEZ 

Seçkin KÖSE (e-posta:  

bilgi@intersteno.org.tr 

sampiyons@gmail.com)  

(Tel: 00.90.530 950 01 16) 

 

mailto:bilgi@intersteno.org.tr


2021 DÜNYA İNTERNET KLÂVYE ŞAMPİYONASI 
DENEYİMLİ KATEGORİSİ KAYIT YÖNERGESİ 

 

 

21 Yaş (2000 ve öncesi doğumlular) ve Üzeri 
Katılımcılar İçin Kayıt İşlemleri 

21 yaş ve üzeri katılımcıların sisteme kayıt edilme işlemleri tarafımızdan 

yapılmaktadır. 21 yaş ve üzeri katılımcılarınız mevcut ise aşağıdaki bilgileri 

doldurarak aşağıdaki mail adresimizden birine iletmeniz gerekmektedir. 

sampiyons@gmail.com 

 

 

1 – OKUL VEYA KURUM İSMİ 

2 – OKUL VEYA KURUMUN AÇIK ADRESİ, POSTA KODU, TELEFON 

NUMARASI 

3 – SORUMLU ÖĞRETMEN İSİM, SOYİSİM, TELEFON VE MAİL ADRESİ 

4 – 21 YAŞ VE ÜZERİ OLAN KATILIMCININ İSİM, SOYİSİM, TELEFON VE MAİL 

ADRESİ 

Temelde Öğrencileri teşvik amacıyla yapılan bu yarışlar, sadece Okul Müdürlükleri ile 

Öğretmenlerinin sorumluluğu ve gözetimi altında yapılacağından; önce, yakın ise mezun 

olduğunuz, değilse yakınınızdaki internete bağlanabilen bir Okulun Müdür ve Bilgisayar 

Öğretmenlerine (mümkünse klâvye eğitimi veren Meslek Okullarına) başvurmanız gerekir. 

 
Yarışma için istenilen baraj dakikada en az 240 vuruş ve dakikada en çok % 0,5 

(yüzde yarım) düzeltilmemiş hatadır. Egzersiz Testleri sayfasındaki, 1'er ve 10'ar Dakikalık 

Testleri çalışıp kendinizi deneyerek 10 dakikada en az 2.400 vuruşu en çok % 0,5 hata ile 

yazamıyorsanız, hiç kayıt olmayıp gelecek yıllar için çalışmalısınız. Deneme testleri için 

aşağıdaki link kullanılabilir. http://intersteno.org.tr/sayfa/klavye-hiz-testi.html 
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2021 DÜNYA İNTERNET KLÂVYE ŞAMPİYONASI KAYIT 
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Okul – Öğretmen ve Öğrenci kaydı için açıklamalar: 

 
Dikkat!!! – “Giriş yapılacak tüm bilgileri sadece başharfleri büyük olarak yazınız.” 

Aşağıdaki linkten giriş yapınız ve Türkçe dilini seçiniz. 

 

http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/school-registration/ 

 

 
 

Linke giriş yapıldığında ekranınıza okul kayıt formu gelecektir. Yarışma sonunda katılan 
öğrencilerinize ait olan başarı ve katılım belgeleri bildirdiğiniz bilgilere göre okulunuza tüm 
bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. 
 

Okulunuzun tam ismini (Maksimum 40 karakter), Mahalle, Cadde, Sokak ve numara olmak 

üzere açık adresini, bulunduğunuz ili, gerek kayıtlar için gerekse yarışmalarda irtibata 

geçebileceğimiz cep ya da sabit numaranızı, okulunuzun bulunduğu bölgeye ait doğru posta 

kodunu, her zaman ulaşabileceğiniz e-mail adresi’nizi ve diğer bilgileri yukarıdaki gibi 

doldurarak “CONTINUE=DEVAM ET)” butonunu sadece bir kez tıklayınız. Ekrana aşağıdaki 

pencere açılacaktır. 

 

 
 

  

http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/school-registration/
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Yukarıdaki pencerede de sadece “CONTINUE=DEVAM ET” butonunu bir kez tıklayınız. Bir 

kez tıklamanın ardından aşağıdaki pencere ekranınıza gelecektir. 

 

 

 
Yukarıdaki pencerede bir kez “Insert teachers” butonunu tıklayınız. Tıklamanın ardından 

aşağıdaki pencere ekranınıza gelecektir. 

 

 
 
 

Yukarıdaki pencere yarışmalardan sorumlu olacak olan öğretmenlerimizin kayıt edileceği 

ekrandır. Sorumlu öğretmenimizin isim ve soyismiyle birlikte yine sorumlu öğretmene ait olan 

e-mail adresi yazılmalıdır. e-mail adresinin, öğretmenin öğrencilerini kayıt edeceği ve 

öğrencilerin yarışma esnasında kullanacakları şifrelerin geleceği bir adresi olacağından 

doğru ve sürekli kontrol edilebilen bir mail adresi olması gerekmektedir. 
 

Bilgi girişi yapıldıktan sonra “ADD” butonuna sadece bir kez tıklayınız. (İkinci tıklamada aynı 

öğretmen iki kez kayıt olacaktır). Birinci sorumlu öğretmene ait olan kullanıcı adı ve şifre 

ekranda görünür. Aynı kullanıcı adı ve şifre öğretmenin verdiği mail adresine de bu aşamada 

otomatik olarak gitmektedir. İkinci bir sorumlu öğretmen eklenmek istendiğinde yine 

pencerenin alt kısmındaki yeni öğretmen bilgileri doldurularak “ADD” butonu bir kez tıklanır. 

Tek öğretmen ya da birden fazla öğretmen kayıt edildikten sonra en altta yer alan “LOGOUT” 

butonuna tıklanarak çıkış yapılır. 
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20 Yaş ve Altı Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri 

Aşağıdaki linke giriş yapınız. 

www.intersteno.it/members 

Aşağıdaki pencere ekranınıza gelecektir. 
 

 

Yukarıdaki ekran geldiğinde Sorumlu Öğretmen’in mail adresine gelen öğretmen kullanıcı 

adı şifresiyle öğrenci kayıtlarını yapması gerekmektedir. Öğretmen mailine gelen öğretmen 

kullanıcı adı ve şifresinin manuel olarak değil kopyala-yapıştır yöntemiyle üstteki pencereye 

aktarılması önerilir. Giriş yapıldığında aşağıdaki pencere ekrana gelir. 
 

 
 

 

Yukarıdaki kayıt formu yarışmaya katılacak olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi içindir. Öğrenci isim ve soyismi, doğum yılı ve Anadil (Türkçe) ve keyboard 

seçenekleri seçilerek “ADD” butonu bir kez tıklanır. İkinci bir kez tıklanması halinde aynı 

öğrenci ikinci kez kayıt edilmiş olacağından “ADD” butonunu tıkladıktan sonra hemen kayıt 

işlemi gerçekleşmemiş olabilir. Öğrenci ismi üst kısma geçene kadar beklenmesi ve diğer 

öğrenci kaydının sonrasında yapılması önerilir. Tıklama işleminin ardından kayıt edilmiş olan 

öğrenci ismi üst kısma çıkar.  

 

Dikkat!!! Yarışma için kayıt ettiğiniz öğrenciyi yanlış isimle ya da ikinci kez kayıt 

ettiyseniz şifrenin altında yer alan “delete” butonuna tıklayarak silme işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Öğrencinin yarışma esnasında kullanacağı kullanıcı adı ve şifresi isminin altında yer alır. 

Aynı şifre sorumlu öğretmenin mail adresine de aynı anda gitmektedir. Yarışmaya 

katılacak olan birden fazla öğrenci olması durumunda aynı işlemler tekrar yinelenir. Kayıtlar 

esnasında alt kısımda yer alan “CLASSIFICATION OF YOUR PARTICIPANTS” 

bölümünden herhangi bir seçim yapılmasına gerek yoktur. 

Tüm işlemler bittiğinde alt kısımda yer alan “LOGOUT” butonuna tıklanarak çıkış yapılır. 

Lütfen yarışma gün ve saatinden önce öğrencilere ait olan kullanıcı adı ve şifreleri 

gizliliğini sağlayarak muhafaza ediniz.  

http://www.intersteno.it/members
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2021 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonası Yarışları 12 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılacaktır.  

 

DİKKAT 
 

LÜTFEN  

AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ TAM OLARAK DOLDURUP GÖNDERİNİZ. 
1. YARIŞINIZIN YAPILACAĞI TARİH VE SAAT: 

                                               (.…/…./2021 ….......... saat ………..) 
 

(Öğretmenin belirlemesi, öğrenciler ve Deneyimli Yarışçılar aynı anda yarışması 

gerekmektedir) 
 

2.  OKUL VE ÖĞRETMENE AİT BİLGİLER: 
 

Okulun  

Adı :      

Telefon Numarası :   

E-mail Adresi :   

 

1. Sorumlu 

Öğretmenin :  

Adı Soyadı :  

E-mail Adresi :  

VARSA 

2. Sorumlu 

Öğretmenin :  

Adı Soyadı :  

Cep Telefonu :  

E-mail Adresi :  

 

YARIŞÇI LİSTESİ 

 

Sıra 

Nu. 

Adı Soyadı TC Kimlik 

Numarası 

Doğum Yılı 

Çok Dilli 

[Katılacak yarışçılar için 

doldurulacak.] 

(Kaç dil) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 


