
“YÜZ YILDIR YANKILANAN SES” İSTİKLAL MARŞI KOMPOZİSYON YAZMA 
YARIŞMASI  

 
       ŞARTNAME 

Yarışmanın Amacı Madde-1 Bu yarışmayla büyük şair ve mütefekkir, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif ERSOY'un  
kişiliği, şairliği, birleştirici ve bütünleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük 
etme rolü ile vatan ve millet sevdalısı olma gibi özelliklerinin yeni nesillere öğretilerek bu yüce 
değerlerin hatırda tutulmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

  
Yarışmanın Konusu Madde-2 Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencileri arasında "“Yüz Yıldır Yankılanan Ses” 

İstiklal Marşı  konulu kompozisyon yazma yarışması. 
  
Yarışmanın Kapsamı Madde-3  Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları,  eserlerde 

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

  
 Yarışmaya Katılacaklar  Madde-4 Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel İlköğretim okullarının 5,6,7 

ve 8. sınıf öğrenciler ile resmî ve özel ortaöğretim okullarının lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri  
katılacaktır. 

  
 Eserlerde Aranacak Şartlar  Madde-5 Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır. 

                 a. Eserler 1200 kelimeyi geçmeyecektir. 
                 b. Eserler bilgisayarda Word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 

satır aralığıyla yazılacaktır. Metnin altına sadece rumuz yazılacak diğer kimlik bilgileri ilgili 
forma işlenecektir.            c.Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ek-1'de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, adres ve 
telefon bilgilerinin yer aldığı taahhüt formunu doldurarak imzalayacaklardır. 

   . 
 Başvuru  Madde-6 Yarışmaya katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Birinci 

seçilen eserler istenen belgelerle birlikte yarışmanın koordinatör okulu ulan Uluslararası Pendik Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesinin bu yarışma için açmış olduğu upkaihlyarisma@gmail.com adresine 
gönderilecektir.  

Yapılacak İşlemler 
 Madde-7 
 Okullarda;                 a. Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik    yapılacaktır. 

                b.Başvurular oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
                c.  Birinci olan eser ilgili okula gönderilecektir. 
                d. Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılacaktır. 
    
                Koordinatör Okulda; 

          a.Okullarda yapılan değerlendirme sonucu birinci seçilen ve gönderilen eserler kurulacak 
komisyon tarafından değerlendirilerek ilk üçe giren eserler belirlenecektir. 



        b.Yarışmada ilk üç derecede yer alan eserler ödüllendirilecektir. 
        c.Lise ve ortaokul öğrencilerinin eserleri kendi kategorilerine göre değerlendirilecektir. 
        İlçelerde;               a. Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır. 

              b. Koordinatör okulun belirlediği eserleri ve ilgili okulların duyurusunu yapacaktır. 
       
       Eserlerin Değerlendirmesi 
       Madde-8 Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
Başlık  (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 Puan 
Anlatım düzeni: 
Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı,  
Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce 
zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi, konuyu yeni 
fikirlerle destekleme, 
Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, çarpıcı bir sonuç 
  30 Puan 
Anlatım Zenginliği: (kelimelerin yerli yerinde kullanımı, cümle yapıları, paragraf 
arasındaki geçişler (metnin orijinal ifadelerle zenginleştirilmesi), 
etkileyicilik, 30 Puan 
Yazım Kurallarına uygunluk ve biçim: 
(imla ve noktalama, paragraf düzeni) 20 Puan 

  
Ödüllendirme ve Ödül Töreni Madde-9 Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

belirleyeceği esaslar çerçevesinde takdim verilecektir. 
Yarışmada ilk üç  dereceye giren öğrenciler için ödüller şu şekilde belirlenmiştir: 
1. için 500 TL 
2. için 400 TL 
3. için 300 TL 
Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri, ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin ve ilgili 

okulların web sayfalarında ilan edilecektir. 
  
Takvim Madde-10 Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 
  

Duyuruların yapılması  
Okullarda birinci seçilen eserin UPKAİHL’ye gönderilmesi 26 ŞUBAT 2021 
UPKAİHL tarafından eserlerin değerlendirilmesi ve 
sonuçların ilanı 01-10 MART 2021 

  
Diğer Hususlar Madde-11 (1)Yarışmaya katılan eserler;. 

             a. Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde 
yayımlanmamış olmalıdır. 



            b.  Eserin hukuki sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. 
      c.  Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır. 

 
Ek-1 

 
“YÜZ YILDIR YANKILANAN SES” İSTİKLAL MARŞI KOMPOZİSYON YAZMA                                       
YARIŞMASI 

 
TAAHHÜTNAME        

              İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen ve teması " “YÜZ YILDIR YANKILANAN SES” İSTİKLAL MARŞI   
" olarak belirlenen kompozisyon yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, 
eserimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Pendik 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile 
birlikte gönderdiğimi beyan ederim. 

                                 

                                                     ÖĞRENCİNİN 
ADI   
SOYADI   
OKULU   
SINIFI   
ADRES   
TELEFON   
İMZA 

  
  

 
            YARIŞMASINDA KULLANILACAK ETİKET 
RUMUZ   
İLİ   
İLÇESİ   
Öğrencinin:   
Adı ve soyadı:   
Sınıfı   
Cinsiyeti   
Okulun:   
Adı   
Adresi   
Telefon No:   



 


