
İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY TEMALI 

ONLİNE BİLGİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Amacı 

“İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” temalı online bilgi yarışması ile BİLSEM öğrencileri 

arasında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız konusunda farkındalığı artırmak, Türk 

Milletinin varoluş mücadelesi ile İstiklal Marşımız ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 

önemini eğlenirken öğretmek ve bu konuda bir bilinç oluşturmak amaçlanmaktadır. 

 

2. Düzenleyen Kurum 

“İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” temalı online bilgi yarışması, MEB Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Antalya BİLSEM, Bolu BİLSEM, Bursa 

Mustafakemalpaşa Hamzabey BİLSEM, Konya Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı BİLSEM ve 

Sakarya BİLSEM tarafından düzenlenmektedir. 

 

3. Yarışma Şartları 

a) Yarışma soruları İstiklal Marşı, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönem ve Mehmet Akif 

ERSOY’un hayatı konularını kapsamaktadır. 

b) Yarışmaya Bilim ve Sanat Merkezlerine aktif olarak devam eden tüm öğrenciler katılabilir.  

c) Yarışma Destek, BYF ve ÖYG/Proje olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. 

d) Her öğrenci kendi kategorisinde yarışmaya katılacaktır. Alanı dışında yarışmaya katılıp 

dereceye giren öğrencilere ödül verilmeyecektir. 

e) Destek gruplarında 20, BYF ve ÖYG/PROJE gruplarında 30 soru sorulacaktır. Sorular 

çoktan seçmeli olacaktır. 

f) Yarışmaya katılacak öğrenciler gerçek bilgileri ile katılım yapmak zorundadır. Kod isim, 

mahlas, nicname (takma ad) vs. ile yarışmaya katılan öğrencilere dereceye girseler dahi ödül 

verilmeyecektir.  

g) Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödül verilecektir.   

h) Cihazınızın internet hızı veya diğer teknik eksiklikler/yetersizliklerden dolayı olası olumsuz 

durumlardan yarışmacıların kendileri sorumludur. 

ı) Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

i) Yarışma komisyonu gerekli gördüğü hallerde yarışma şartnamesinde değişiklik yapabilir. 

  



4. Yarışmaya Katılım ve Uygulama Süreci 

a) Yarışma https://quizizz.com/join web sayfası üzerinden online yapılacaktır. “Yarışma Kodu” 

yarışmadan 10 dakika önce youtube Bilsem Tarih kanalı, Instagram #bilsemtarihogretmenleri 

ve Twitter @BilsemTarih sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır. 

b) Yarışmaya katılmak için https://quizizz.com/join adresine giriş yapılır. (Google play 

store’den veya appstore'den quizizz uygulaması indirilerek telefon ve tablet ile de yarışmaya 

katılınabilir) 

c) https://quizizz.com/join sayfasına girdikten sonra “Enter a join code” (Oyun kodu giriniz) 

yazan alana yarışma öncesinde verilecek kod girilerek “Join” (katıl) yazılı sekme tıklanır. 

d) Açılan “Enter your name” (Adınızı giriniz) kutucuğuna ad ve soyad arada boşluk bırakarak 

eksiksiz yazılarak“Start” (başla) butonuna tıklanır. 

e) Bu aşamalar başarılı geçilmişse yarışmacılar yarışma başlayıncaya kadar bekleme salonunda 

bekletilir.  

f) Yarışma 21:30 başlatılacaktır.  

g) Puanlamada sorulara verilecek doğru cevap ve cevaplama hızı etkili olacaktır. 

 

5. Değerlendirme ve Sonuçların İlanı 

a) Yarışma sonuçları yarışma komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Instagram 

#bilsemtarihogretmenleri ve Twitter @BilsemTarih sosyal medya hesapları üzerinden 12 

Mart 2021 tarihinde ilan edilecektir.  

b) Dereceye giren öğrenciler öğrenim gördükleri Bilim ve Sanat Merkezi müdürlüğünden 

alacakları öğrenci belgelerini istiklalmarsi100yasinda@gmail.com e-posta hesabına 

gönderecektir. 

c) Yarışma komisyonu kararları kesindir. 

d) Dereceye giren öğrencilere para ödülleri bildirecekleri IBAN hesabına yatırılacaktır. 

 

  

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


YARIŞMA TAKVİMİ 

Yarışmanın Duyurulması 22.02.2021 

Yarışma Tarihi - Kategorisi 
Destek Grupları BYF Grupları ÖYG/Proje Grupları 

09.03.2021  -  21:30 10.03.2021  -  21:30 11.03.2021  -  21:30 

Sonuçların Duyurulması 12.03.2021 

 

 

 

ÖDÜLLER 

Birinci 750 TL 

İkinci 500 TL 

Üçüncü 300 TL 

 
NOT: Dereceye giren öğrencilere BAŞARI BELGESİ gönderilecektir. 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

E-POSTA   : istiklalmarsi100yasinda@gmail.com 

TELEFON : 0 505 583 2669 

 


