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                                               BODRUM ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ  

RESMĠ /ÖZEL ORTAOKUL VE LĠSE  
 

ĠSTĠKLAL MARġINI EZBERE OKUMA YARIġMASI  

ġARTNAMESĠ  
 

AMAÇ:  

Resmi/özel Ġlköğretimdeve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerimizin, Türk dilini doğru, etkili ve 

kurallarına uygun olarak konuĢmaya özendirerek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini 

geliĢtirmek ve Mehmet Akif ERSOY’u tanıtmak; öğrencilerimize toplum karĢısında kendilerini ifade 

etme becerisi ve özgüven kazandırmaktır. 

 

Öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade Ģekillerinden olan Ģiir sanatına ilgi duymalarını,  geçmiĢ ile 

gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve 

saygısını geliĢtirmelerini sağlamaktır. 

 

YARIġMANIN DAYANAĞI: 

Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 

 

KAPSAM: 

Resmi/özel Ortaokul ve Lise öğrencileri 

 

OKUL MÜDÜRLÜKLERĠNCE YAPILACAK ĠġLER: 

1. YarıĢmaya Ģartnamede belirtilen hususlara uygun katılımın sağlanması. 

2. YarıĢmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

3. Okul müdürlükleri kendi bünyelerinde değerlendirme komisyonu kurarak ön elemeyi yapacaklar, 

okul birincilerini Ek-1 formu ile Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 03/03/2017 tarihine kadar 

bildireceklerdir.  

4. Ortaokullarda Türkçe öğretmenlerinden jüri oluĢturulacaktır. Jüri üye sayısı, jüri baĢkanı dâhil en 

az 3 en fazla 5 üye olacaktır. 

5. Okul içi yarıĢmalarda okulda Türkçe Öğretmenlerinin sayısının az olması durumunda okul 

müdürlüğü diğer branĢ öğretmenlerinden, okulun Ģartları doğrultusunda 

görevlendirecektir.(Ortaokullardaki okul içi yarıĢmalarda sınıf öğretmenlerinden en fazla iki kiĢi 

jüriye alınabilir.) 

6. Okul içi yarıĢmalarda seçilecek jüri tarafsız, deneyimli, çeĢitli yorumlara sebep vermeyecek 

üyelerinden oluĢturulacaktır. Bu hususa okul müdürlükleri bilhassa dikkat edeceklerdir. 

7. Tüm çalıĢmalarda yer alan jüri üyeleri görevli/izinli sayılacaktır. 

8. Okulun fiziki Ģartları uygunsa, okul finali bütün öğrencilerin katılımıyla salon programı Ģeklinde 

icra edilecektir. 

9. Okul içi yarıĢmada ilk üçe giren öğrenciler, imkanlar dahilinde okul müdürlüğünce 

ödüllendirilecektir. 
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ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ĠġLER: 

 

1. Ġlçe Millî Eğitim Müdürünün görevlendireceği Ģube müdürü baĢkanlığında, bir ortaöğretim okulu 

müdürü ve bir temel eğitim okulu müdüründen yürütme kurulu oluĢturulacaktır. YarıĢmanın ilçe 

çapında yürütülmesi yürütme kurulu sorumluluğundadır.  

2. YarıĢmada görevlendirilecek jüri, ortaokullarda görev yapan Türkçe ve Ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden en az 3, en fazla 5 öğretmenden  

oluĢturulacaktır. Jüri üyeleri Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Oluru ile görevlendirilecektir. 

3. YarıĢmada görevlendirilecek jüri üyeleri tarafsız ve deneyimli üyelerden seçilecek; üyeler, 

olumsuz yorumlara neden olacak tutum ve davranıĢlardan kaçınacaklardır.  

4. YarıĢacak öğrenciler, yarıĢma öncesinde, komisyon/jüri huzurunda kura çekecek ve kura sonunda 

oluĢacak bu sıralamaya göre Ģiirlerini okuyacaklardır. Sıralama, salonda ilan edilecektir.  

5. Ġlgili Ģube müdürü yarıĢmadan bir saat önce yarıĢmada görevli jüriyi toplamak suretiyle Ģartname 

ve yarıĢma ile ilgili açıklama yapacak ve gerekli talimatları verecektir. Ġlgili belgeleri de jüri 

baĢkanına teslim edecektir. 

6. Final yarıĢmasının yapılacağı salondaki tüm organizasyon (ses donanımı, güvenlik, sağlık vb.) 

ġehit Mahmut CoĢkunsu Ortaokulu Müdürlüğünün sorumluluğunda olacaktır. 

7. Salonun kapasitesine göre okullar, yürütme kurulunun belirleyeceği sayıda öğrenci ile 

katılabilirler. YarıĢmalarda salon kapasitesi kadar seyirci olmasına özen gösterilecektir. 

8. Tüm çalıĢmalarda yer alan yürütme kurulu üyeleri ve jüri görevli/izinli sayılacaktır. 

9. YarıĢmada Ortaokul ve Lise öğrencilerinden ilk 3 öğrenci  Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 

Müdürlüğünce plaket ile ödüllendirilecektir.  

10. Bu Ģartnamede belirtilen hususları yer, zaman, Ģahıs olarak (gerektiğinde tüm Ģartları) ĠlçeMillî 

Eğitim Müdürlüğü değiĢtirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. 

11. Bu Ģartnameyi Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yürütür. 

 

 

DEĞERLENDĠRME (Puanlama Durumu): 

Her bir jüri üyesi öğrenciyi 100 puan üzerinden değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak 

ortak puan belirlenecek en fazla puan 100x5=500 olacaktır. (5 jüri üyesine göre) 

 

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ VE PUANLAMA 

Değerlendirme Kriterleri Puan Değeri 

ġiire hâkimiyet (Özgünlük, Ģiirin ruhuna uygunluk, ezber gücü) 25 puan 

Beden dili (Jest ve mimikler, fon müziğine uyum) 25 puan 

Vurgu, tonlama ve Türkçeyi doğru kullanma 25 puan 

Diksiyon (Telaffuz) 25 puan 

Toplam: 100 puan 
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AÇIKLAMALAR:  

1. YarıĢmacılar, yarıĢmanın baĢlama saatinden en az 30 dakika önce yarıĢmanın yapılacağı salonda 

hazır bulunacaktır.YarıĢma saatinden sonra gelen yarıĢmacı elenmiĢ olacaktır.  

2. YarıĢmacı öğrenciler; sade, aĢırıya kaçmayan, öğrenciye yakıĢır, Ġstiklal MarĢımızın ruhuna uygun 

serbest bir kıyafetle yarıĢmaya katılabilirler. 

3. YarıĢma salonunun tertip düzeninden, görevlilerin ve yarıĢmacıların karĢılanmasından ġehit 

Mahmut CoĢkunsu Ortaokulu Müdürlüğü sorumludur. 

4. Resmi –özel Ortaokul-Ġmam Hatip Ortaokulu 5-6-7 ve 8. Sınıf ve Ortaöğretim öğrencileri 

yarıĢmaya katılabilecektir. 

5. Jürinin verdiği karar kesindir. Ġtirazlar hiçbir Ģekilde kabul edilmeyecektir. (Ġtiraz edilerek 

makamlar lüzumsuz olarak iĢgal edildiğinde sorumlu itiraz edenin okul müdürü olacaktır.) 

6. ġiiri, mikrofonlu ya da mikrofonsuz okumak yarıĢmacının tercihine bırakılacaktır. YarıĢmacı 

öğrenci, sahneye geldiğinde, Ģiiri mikrofonlu veya mikrofonsuz okuyacağını sesli bir Ģekilde 

jüriye bildirecektir. 

7. YarıĢmada birinci gelenöğrenciler, ödüllendirilecektir.,ödüller 12 Mart  töreninde verilecektir. 

8. Programın akıĢı aĢağıdaki biçimde düzenlenecektir. 

9. Bu Ģartnamede belirtilen hususları yer, zaman, Ģahıs olarak (gerektiğinde tüm Ģartları) ĠlçeMillî 

Eğitim Müdürlüğü değiĢtirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. 

10. Bu Ģartnameyi ĠlçeMillî Eğitim Müdürlüğü yürütür.       

 

Örnek Program: 

 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

 2- Protokol konuşmaları 

 3- Jürinin tanıtımı ve yerini alması 

 4- Yarışma 

 5- Değerlendirme sırasında (15–20 dk) bir sosyal etkinlik (müzik, tiyatro, folklor, şiir vs. sergilenebilir.) 

 6- Sonuçların ilanı 

 7- Kapanış 

 

YARIġMA TAKVĠMĠ 

07-ġUBAT 2017 Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdürlüklerine duyurulması. 

03/03/2017 
(Son tarih) 

Ġstiklal MarĢını Okuma YarıĢması(Ortaokul-Lise) - Okulların Ġlçe MEM’e 

bildirmesi 

07 MART 2017 
SAAT 13.00 

Ġstiklal MarĢını Okuma YarıĢması (Ortaokul)-FĠNAL 

08 MART 2017 
SAAT 13.00 

ġiir Okuma YarıĢması (Ortaöğretim)-FĠNAL  

12 Mart 2017 Ġstiklal MarĢını Okuma YarıĢması Ġlköğretim ve 
Ortaöğretim-Ödül Töreni (Anma Programında) 
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EK–1 

 

 

 

BODRUM ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

ORTAOKUL/LĠSE  OKULLARI 

ĠSTĠKLÂL MARġINI OKUMA YARIġMASI 

OKUL BĠRĠNCĠSĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠ FORMU 

 

ĠLÇESĠ                  : 
 

 

 

 

 

 

OKULU                : 

YARIġMA TÜRÜ: 

 

 

 

ADI SOYADI   

DOĞUM YERĠ VE YILI  

SINIFI  

TELEFON  

 

 

DANIġMAN ÖĞRETMEN BĠLGĠLERĠ 

ADI SOYADI  

TELEFON  

 

          ……………………... 

 

                 Okul Müdürü 

 
 

 

Not:  Okul müdürlükleri, yarıĢmada okulu temsil etmeye hak kazanan öğrenciyi, Ġlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne bu formu düzenleyerek bildireceklerdir. 

 

 

 

 


