
İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ 
LİSELİLER ARASI TEMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 
Yarışmanın Amacı 
Madde-1 Büyük fikir ve dava adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair 

kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etme 
rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. 
Yılında, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri 2021 temasının 
öğrencilerimiz tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 
Yarışmanın Konusu 
Madde-2 Ortaöğretim öğrencileri arasında “İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif 

Ersoy’u Anma Günü” konulu tema belirleme yarışması. 
 
Yarışmanın Kapsamı 
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları,  

temalarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemler ve değerlendirmeyi, ödüllendirme 
ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.  

 
 Yarışmaya Katılacaklar 
Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının 

hazırlık, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencileri katılacaktır. 
 
Temalarda Aranacak Şartlar 
 Madde-5 Yarışmaya katılacak temalarda aşağıdaki şartlar aranacaktır. 

a) Temalar 4 kelimeyi geçmeyecektir. 
b) Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık 

sembolü olarak milletimize öncülük etme rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğini 
yansıtan ve estetik duygu uyandıran temaların seçilmesine özen gösterilecektir. 

c) Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan forma; önerdikleri temayı, öğrenci adı-
soyadını, okulunu, sınıfını, adres ve telefon bilgilerini doldurarak imzalayacaklardır. 

d) Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) temayla katılabilecektir. 
e) Her ilde birinci seçilen tema Bakanlığa gönderilecektir. 

Başvuru 
Madde-6 Yarışmaya katılacak temaların ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda 

dereceye giren temalar ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçelerde ilk üçe giren temalar, il millî 
eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan temalar ise Bakanlığa gönderilecektir. 

 
Yapılacak İşlemler ve Değerlendirme 
Madde-7   
Okullarda; 

a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır. 
b) Başvurular oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
c) Birinci olan tema ve öğrencinin doldurduğu taahhütname taranarak İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilecektir. 



 
İlçelerde; 

a) Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır. 
b) Okullardan gelen temalar, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
c) İlçede dereceye giren ilk üç tema ve dereceye giren öğrencilere ait taahhütnameler taranarak 

İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 
 
İllerde; 

a) Yarışma takvimi doğrultusunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır. 
b)  İlçelerden gelen temalar, oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
c) İllerde birinci olan temalar ve öğrencilere ait taahhütnameler, İl Millî Eğitim Müdürlükleri 
tarafından taranarak ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr adresine e-posta ile gönderilecektir. 
 

Bakanlıkta; 
a) İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır. 
b) İllerden gelen temalar, oluşturulacak bir komisyon tarafından incelendikten sonra ilk 10’a 

giren temalar belirlenerek Merkez Yürütme Kuruluna sunulacaktır. 
c) Merkez Yürütme Kurulu, demokratik bir ortamda oylama yaparak ilk 10 temanın 

sıralamasını belirleyerek 1. olan temayı seçecektir. 
 

Ödüllendirme ve Ödül Töreni  
Madde-8 Yarışmada 1. olan öğrenci, belirtilen gündeki Covid 19 pandemisine ilişkin mevcut 

genel koşullar değerlendirildikten sonra ailesi ile (anne ve babası) birlikte Ankara’ya davet edilerek 
İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 12 Mart 2021 günü Tacettin 
Dergahı’nda düzenlenecek olan törene katılacaktır ve Ankara’nın tarihi ve turistik yerleri 
gezdirilecektir. 

Temaları gönderen öğrencilerden ilk 10’a seçilenlere katılım belgesi verilerek “Safahat” adlı 
eser hediye edilecektir. 

Yarışma sonuçları ogm.meb.gov.tr  internet adresinden duyurulacaktır. 
 
Takvim  
Madde-9 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 
 

Duyuruların yapılması 18 Eylül 2020 
Okullarda birinci seçilen temanın İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilmesi 

7 Ekim 2020 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç temanın İl 
Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 

12 Ekim 2020 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde birinci olan temanın Bakanlığa 
gönderilmesi. 

16 Ekim 2020 

Merkez Yürütme Kurulunun birinci olan temayı açıklaması 23 Ekim 2020 
 
Diğer Hususlar 
Madde-12 (1)Yarışmaya katılan temalar; 

a) Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde 
yayımlanmamış olacaktır. 

b) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. 
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İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ 
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VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME         

 

 İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü  etkinlikleri çerçevesinde 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen tema belirleme yarışmasına öğrencimin 
katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz temadan telif ücreti talebimiz olmayacağını, önerdiğimiz 
temayla ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve tüm tasarruf hakkını Millî Eğitim 
Bakanlığına devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz. 

                               

   İL   :                                                       

   İLÇE  :                                                      

                   
ÖĞRENCİNİN 

 

ÖNERDİĞİ TEMA  
ADI  
SOYADI  
OKULU  
SINIFI  
 

                                                                                  Tarih: 

Veli Adı Soyadı: 

                 İmza:  


