
  
 

             
 

HIPPO 2023 SINAV YÖNERGESİ 
• Öğretmen panelinizden öğrencilerinizin bilgilerini (ad soyad ve kategorilerini) kontrol 

etmeniz gerekmektedir. Öğretmen panelinize giriş için kullanıcı adı ve şifreniz, sistemde 
kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilecektir. Öğrencilerin optikleri kodlanmış bir şekilde, 
kitapçıklarla birlikte gönderilecektir.   

• Kategorilere göre sınav soru adetleri ve kategorilere göre sınav süreleri aşağıdaki tabloda 
belirtildiği gibidir. 

  
• Yarışma kitapçıkları ve optikler 6 Mart’tan itibaren okulunuza kargolanacaktır.  

  
• Kargonuz elinize geçtikten sonra, kontrolünü sağlayarak, eğer bir eksiklik varsa, 

hippocontest@gmail.com adresine mail yazarak iletişime geçiniz.  
   

• Kitapçıkların kontrolü sağladıktan sonra, kitapçıklar tekrar kargo poşetine konularak güvenli 
bir şekilde saklanmalı ve tekrar öğrencilerin gözü önünde açılmalıdır. Kopya durumundan 
şüphelenilirse, sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve öğrenci/öğrenciler diskalifiye edilecektir.   
  

• Sınav optikleri size gönderdiğimiz özel optik kağıtlarına işaretlenmelidir. Optikler,  Siyah veya 
Mavi tükenmez kalemle işaretlenmelidir. Öğrenci, hata yapmamak adına, önce kitapçığa 
işaretleyerek, optik kâğıda daha sonradan işaretleyebilir. Optiklerin fotokopi ile çoğaltılması 
mümkün değildir. 



  
• Öğrencinizin/ öğrencilerinizin bir üst tura çıkması durumunda, yarı final yine kurumunuzda 

ancak kendi gözetmenimiz tarafından uygulanacaktır.  
 

• Finale doğrudan katılamayan ancak finale çıkan öğrencilere yakın puan alan öğrencileriniz 
varsa, bu öğrenciler, ikinci bir şans vermek adına, Mayıs ayında yapılacak olan European 
Qualifiers’a katılmak üzere Venedik’e çağırılırlar.  
 

• Her kategorinin birincisi Roma Finaline katılmaya hak kazanır.  Final etabının konaklama 
masrafları ve oteldeki yemek öğünleri, Hippo tarafından karşılanır ancak Venedik Etabının 
masrafları Hippo tarafından karşılanmaz. 
 

• Adaylar her katıldığı her etap için Uluslararası geçerliliği olan akredite olmuş GateHouse 
Awards tarafından hazırlanan sertifikaları almaya hak kazanırlar. 
 

• Öğrencilerin sınıflara göre gireceği kategoriler aşağıdaki tablodaki gibidir. 
 

 
  

ÖNEMLİ NOT: 
• Sınav bitiminden sonra kitapçıkları saklayıp, öğrenciye sınavdan 1 hafta sonra 
verebilirsiniz. Öğrenci Cevap Kağıtları (optikler) sınavdan sonra en geç 2 gün içinde aşağıda 
belirtilen adrese Okulunuzun Adı ve “HIPPO 2023 SINAVI” ibareleri açık bir şekilde yazılarak 
kargolanmalıdır. Gönderimlerde mümkünse Aras Kargo tercih edilmelidir. Optikleri 
bekletmeden göndermeniz çok büyük bir önem taşımaktadır. 
 
Alıcı: Kanguru Eğitim  
Adres: Cihannüma Mah. Bostancı Veli Sok. No:5/B Beşiktaş/İstanbul 
Tel: 0533 688 04 83  
Adaylarımıza Başarılar Dileriz.  
                                                                           
  

  Hippo Dil Yarışması Türkiye Koordinatörü  
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