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ÖLÇME + DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
İnternet Şampiyonalarına Yarışçı adayı olabileceklere,
Sayın Şampiyona Adayı,
2020 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonalarına katılabilir durumda olabilmeniz için aşağıdaki satırları
da inceleyerek, kendinizi bu yıl için olmasa bile gelecek yıllara hazırlamanızı öneriyoruz:
İnternet Şampiyonalarına katılmak üzere hızınızı ölçmek için:
http://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/training-with-taki-version/ adresini tıklatınız.

12 yaşından küçük yarışçılar (2008 ve sonrası doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde,
dakikada en az 150 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar
dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1500 karakteri en çok 10 (%1) hata ile yazabilip
yazamadığınızı belirleyiniz.
Örneğin 10 dakikada 1500 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 15 hata kabul edilebilir ama, Siz 10
hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:
10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1500 - 500 =) 1000 net vuruş olarak sıraya
girer.
13 - 16 yaş arası yarışçılar (2004, 2005, 2006, 2007 doğumlular) için, 1’er dakikalık egzersizlerde,
dakikada en az 180 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar
dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 1800 karakteri en çok 18 (%1) hata ile yazabilip
yazamadığınızı belirleyiniz.
Örneğin 10 dakikada 1800 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 18 hata kabul edilebilir
ama, Siz 13 hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:
13 x –50 = -650 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (1800 - 650 =) 1200 net vuruş olarak sıraya
girer.
17 - 20 yaş arası yarışçılar (2000, 2001, 2002, 2003 doğumlular) için, 1’er dakikalık
egzersizlerde, dakikada en az 200 vuruşu en çok % 1 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği
tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de deneyip, 10 dakikada en az 2000 karakteri en çok 20 (%1)
hata ile yazabilip yazamadığınızı belirleyiniz.

* Kısa adı “Intersteno” olan “Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu” Birleşmiş Milletlere bağlı bir Meslekî Organizasyon olup,
Dönem Başkanlığı İtalya’da, Genel Sekreterliği Belçika’dadır.
Resmî Türkiye Temsilcisi ve Intersteno Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse’dir.
Yurtiçi ve Yurtdışı faaliyetler temsilci ve grup başkanı tarafından yürütülür.
www.intersteno.org
Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi, 126 Kat: 1- TR-34381 İstanbul

Tel: (00.90.212) 230 90 37 – 234 30 49  Fax: (00.90.212) 248 07 25
e-posta: bilgi@intersteno.org.tr  Internet : http://www.intersteno.org.tr

Örneğin 10 dakikada 2000 vuruş yapabilseniz, en çok (% 1=) 20 hata kabul edilebilir ama, Siz 18
hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:
18 x –50 = -900 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2000 - 900 =) 1100 net vuruş olarak
sıraya girer.
21 yaş ve üzeri yarışçılar (1999 yılı içinde ve öncesinde doğanlar) için, 1’er dakikalık
egzersizlerde, dakikada en az 240 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazmak gereklidir. Dakikada en az
240 vuruşu en çok % 0,5 hata ile yazabiliyorsanız, 2. seçeneği tıklayarak 10’ar dakikalık testleri de
deneyip, 10 dakikada en az 2400 karakteri en çok 10 (% 0,5) hata ile yazabilip yazamadığınızı
belirleyiniz.
Örneğin 10 dakikada 2400 vuruş yapabilseniz, en çok (% 0,5=) 12 hata kabul edilebilir ama, Siz 10
hata yaptıysanız Size her hata 50 vuruş kaybettireceğine göre:
10 x –50 = -500 vuruş hata indiriminden sonra dereceniz: (2400 - 500 =) 1900 net vuruş
olarak sıraya girer.
Bunları öğrendikten sonra derecenizi lütfen küçümsemeyip; Şampiyonalardan sorumlu olan Okulun
veya Kursun Öğretmeninden Sizi kayıtları 16 Mart 2020’de başlayacak olan 2020 Dünya İnternet
Klâvye Şampiyonasının finalleri için kaydetmesini (en geç 11 Mayıs 2020 gününden önce) isteyiniz.
Yukarıdaki değerlendirmeler Çokdilli Yarışta da, diğer dillerin her biri için aynen geçerlidir.
2020 Dünya İnternet Klâvye Şampiyonasına özel olarak bir defaya mahsus katılım aidatı
alınmayacaktır.
Siz eğer bilgisayarınızı tek parmakla veya 2 - 3 parmağınızla değil de onparmakla kullanıyorsanız 10
dakikada yüzlerce değil binlerce vuruş da yapabilirsiniz, hem de belki, olabildiğince hatasızlık
temeliyle yazıp Şampiyon bile olabilirsiniz...
Eğer bilgisayar klâvyeleri konusunda bilinçsizseniz ve Q klâvye kullanıyorsanız, klâvyenizi hemen
değiştirip F klâvyeye geçiniz. (Tüm bilgisayarınızı değil sadece 2 dolar maliyeti olan klâvyenizi
değiştirebilirsiniz. + Esasen Türkiye'de, tüm Eğitim Kurumlarındaki bilgisayarlarda resmî “Standart
Türk (F) klâvyesi”nin kullanılması zorunludur; Q klâvye ise yasaktır.) İngilizce için 1873 yılında
düzenlenmiş Q klâvye ile tarih boyunca, (bugüne kadar) hiçbir Amerikalı veya İngiliz Dünya
Şampiyonu olamamışken; ekli Onur Tablosunu inceleyince göreceksiniz ki, bugüne kadar ablalarınız
ve ağabeyleriniz Türkiyedeki en bilimsel klâvye olan F klâvye ile ve Onparmak Yöntemiyle çok çok
çalışarak: 37 Dünya Rekoru ile 97 Dünya Şampiyonluğu kazandılar. Onlar eğer Q klâvye ile
yarışsalardı hiçbiri Dünya Şampiyonu olamazdı. Siz eğer “Q Türkçe” denilen uyduruk klâvye ile
çalışmaya devam edecekseniz, gelecek için hiç ümitlenmeyin, asla bir Dünya değil Türkiye
Şampiyonu bile olamazsınız. Ama Onparmak yöntemiyle ve F klâvyeyle çalışırsanız + İsterseniz ve
azmederseniz Siz de kazanabilirsiniz; çünkü Siz de geleceğimizi daha da yücelteceğinize
inandığımız aydın gençlerimizsiniz.
Çekinmeyin ve kendinize güvenin; ama lütfen çok çalışın.
INTERSTENO
Türk Grubu Başkanı
ve Türkiye Temsilcisi
Seçkin KÖSE

İNTERNET AMPİYONALARI
Türkiye Koordinatörü
Nurben DÖNMEZ
(e-posta: sampiyons@gmail.com)
(Tel:00.90.212 - 234 30 49)
(Tel: 00.90.530 950 01 16)

