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YARIŞMAYI TALEP 

EDEN KURUM  

BAHÇELİEVLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

YARIŞMANIN ADI 
“BAĞIMSIZLIĞIMIZIN, EGEMENLİĞİMİZİN, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN 

SEMBOLÜ İSTİKLAL MARŞI” KONULU ŞİİR YARIŞMASI 

YARIŞMANIN 

KONUSU 

Milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabülünün100. 

yılında öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hissettiklerini ŞİİR yazarak anlatmaları istenecektir. 

YARIŞMANIN 

AMACI 

Devletlerin hayatında milli marşlarının ayrı bir önemi vardır. Bu marşlar ait oldukları milletlerin 

karakterlerini yansıtırlar. Türk Milli Marşının adı “İstiklal”dir. Bu ad milletimizin en önde gelen 

karakterini yani bağımsızlığını yansıtmaktadır.  Milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın 

sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında, Bahçelievler eğitim camiası olarak 

öğrencilerimizin milli birlik ve beraberlik şuurunu geliştirmek, İstiklal Marşımızın önemini 

kavramalarını sağlamak bu konuda farkındalık oluşturmak. 

TÜRÜ ŞİİR 

HEDEF KİTLE Ortaokul( 5-6-7-8) sınıflar. 

YARIŞMA  

TAKVİMİ 

18/02/ 2021: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine duyurulması. 

03/03/2021: Hazırlanan eserlerin, öğrenciler tarafından velilerimizin desteğiyle elektronik ortamda 

okullara gönderilmesi.(Hangi yöntemle olacağını okullar öğrencilere duyuracaktır.) 

08/03/ 2020: Öğrenciler tarafından elektronik ortamda gönderilen eserlerin okullarda oluşturulacak bir 

komisyon tarafından elektronik ortamda seçilmesi ve seçilen  1. eserin (Okul Birincisi)  Bahçelievler 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne elden  gönderilmesi 

 12/03/ 2020: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan komisyon tarafından gönderilen eserlerin 

ortamda değerlendirilerek dereceye giren eserlerin belirlenmesi ve duyurulması. 

KATILIM  

KOŞULLARI 

Bahçelievler ilçesinde bulunan resmi ve özel ortaokullarda öğrenim görüyor olmak. 

YARIŞMA  

KOŞULLARI 

Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm resmi/özel ortaokul öğrencileri   

katılabilecektir. 

1.Yarışmanın konusu “BAĞIMSIZLIĞIMIZIN, EGEMENLİĞİMİZİN, MİLLİ BİRLİK VE 

BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜ İSTİKLAL MARŞI” olacaktır. 

2.Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, eserlerini okul müdürlüklerine elektronik ortamda 

göndereceklerdir. 

3.Yarışmaya Ortaokullar şiir alanında katılacaklardır. Ortaokullar, okul düzeyinde 1.seçtikleri eseri İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne elden  ilgili tarihte göndereceklerdir. 

4.Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir (1) şiirle katılabilecektir.  

5.Şiirler, başka kişilerin şiirlerinden alıntı olmayacaktır. 

6. Şiirler, bilgisayarda A4 formunda ve 14 punto ile yazılmış olacaktır. Şiirlerin uzunluğu hakkında bir 

kısıtlama yoktur. Eserler tamamen orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış olacaktır.  

7.Okul müdürlükleri kendi bünyelerinde değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi elektronik 

ortamda yapacaklardır. Okul birincileri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne 

elden  08/03/ 2021 tarihine kadar gönderilecektir.  

8.Eserler elektronik ortamda gönderilirken öğrencinin adı-soyadı, okulun adı, sınıfı, ev adresi, veli 

iletişim bilgileri açık yazılacaktır. Okul 1. eseri gönderirken de yine aynı bilgiler eserin arkasına 

yazılacaktır. 

9.Yarışmada karşılaşılan sorunlarda Şube Müdürü Özkan BOYACI aranabilir.  

10.  Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz. 

ÖDÜLLER 

1. Akıllı Bileklik, Hediye Seti        

2. Akıllı Bileklik, Hediye Seti       

3.Akıllı Bileklik                                       Mansiyon: Hediye Seti 

Ödüller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak bir törende teslim edilecektir. Bunun mümkün olmaması 

durumunda öğrencilerin evlerine veya okullarına  ulaştırılacaktır. 

Okullar kendi bünyelerinde ilk 3’e giren öğrencileri imkanlar ölçüsünde ödüllendirecektir. 

 

Açıklama:1- Müracaat eden öğrenci velilerinden Milli Eğitim Bakanlığı 2017/12 Sayılı Genelgesi uyarınca; öğrencinin eğitim 

öğretim faaliyetleri kapsamında; resmi törenler, geziler, proje faaliyetleri çerçevesinde alınan ses, görüntü ve video kayıtlarının ve 

aynı zamanda hazırlamış olduğu eserlerin (hikâye, resim, fotoğraf, şiir, vb.) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve 

kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına izin verildiğine dair velilere 

SOSYAL MEDYA İZİN BELGESİ imzalatılacaktır.  

 

Açıklama: 2- 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -

bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen kurumlara ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. 

Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır. 


