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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı   : 14833965-821.05-E.7021318 18.05.2020
Konu : İstanbul'un Fethi Temalı
            Şiir Okuma Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi: Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 14/05/2020 tarihli ve 
84037561- 821.05-E.6961625 sayılı yazısı.

 İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okçular Vakfı'nın; 15-24 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, ekli bilgi ve 
belgeler doğrultusunda "İstanbul'un Fethi Temalı Şiir Okuma Yarışması" konulu etkinlik 
düzenleme talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri http://afyon.meb.gov.tr/ web adresinde 
yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili yarışmanın ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                   Metin YALÇIN
                                                                                                           Vali a.          
                                                                                               l Milli Eğitim Müdürü

Eki: İlgi yazı ve ekleri
                                  
 Dağıtım:                                                                                          Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM) - Din Öğretimi Şubesi
-Merkez ve merkeze bağlı tüm resmi/özel - Mesleki ve Tek. Eğt. Şb.
 lise ve dengi okul/kurum Müdürlüklerine - Özel Öğrt.Kurumları Şb.

- Özel Eğt. ve Reh. Hiz. Şb. 
                      

   Bilgi İşlem ve Eğitim Tek. Şube Müdürlüğüne
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)             



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  3d7c-8d6b-3d30-a810-ebd9  kodu ile teyit edilebilir.

Adres: Atatürk Bulvarı 06648 Kızılay-ANKARA Bilgi için: Cebrail SEVİNDİR-Öğretmen
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 15 13
e-posta: ogm_sosyaletkinlik@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 418 07 39

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561-821.05-E.6961625 14.05.2020
Konu : İstanbul'un Fethi Temalı

Şiir Okuma Yarışması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.05.2020 tarihli ve 6815915 sayılı yazı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okçular Vakfı'nın 15-24 Mayıs 2020
tarihleri arasında Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik ekli bilgi
ve belgeler doğrultusunda "İstanbul'un Fethi Temalı Şiir Okuma Yarışması" konulu
etkinlik düzenleme talebi ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 linkinden ulaşılabilecek
olan ve online olarak gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun
olarak, yürürlükte olan tüm düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık
teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre yapılması ve etkinlik raporunun da 30 gün
içerisinde etkinlik başvuru sahibi İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü/Okçular Vakfı
tarafından ogm.sosetk@meb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Cengiz METE
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: İlgi yazı ve ekleri
Etkinlik irtibat no : 0 (536) 822 01 83

Dağıtım :
Gereği : Bilgi :
B Planı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  f596-60fe-33b2-a672-bfad  kodu ile teyit edilebilir.

Adres: İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü - Strateji GeliştirmeŞb.Md.
Binbirdirek Mh.İmran Öktem Cd. No:1 Sultanahmet-Fatih/İstanbul

Bilgi için: Aykut ÇELİK

Elektronik Ağ: istanbul.meb.gov.tr Tel: 0 (212) 384 36 32
e-posta: ist.sgb34@gmail.com Faks: 0 (___) ___ __ __

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 59090411-604.02-E.6815915 07.05.2020
Konu : İstanbul'un Fethi Temalı Türkiye

Geneli Şiir Okuma Yarışması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

İlgi : Okçular Vakfı'nın 06.05.2020 tarihli ve bila sayılı yazısı

İstanbul’un fethinin 567. Yıl dönümü münasebetiyle Müdürlüğümüz ile Okçular
Vakfı iş birliğinde çocuklarımızın millî, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerleri
benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye
Geneli tüm resmi/özel liselere yönelik ‘’İstanbul’un Fethi Konulu Şiir Okuma Yarışması’’
düzenlemek istiyoruz. ’İstanbul’un Fethi Konulu Şiir Okuma Yarışması’’ ile ilgili şartname
ve yazı ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Levent YAZICI
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri



Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Birliğinde Lise Öğrencileri İçin 
“Türkiye Geneli Şiir Okuma Yarışması” Şartnamesi 

 
1. YARIŞMANIN ADI: 
 
Türkiye Geneli Şiir Okuma Yarışması 
 
2. KONUSU: 
 
Avrupa ve Anadolu’yu birbirine bağlayan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
İstanbul’un fethinin anlatıldığı, 5 farklı şiirin okunmasına dair Türkiye genelinde 
düzenlediğimiz şiir okuma yarışmasına ait şartnamedir. 
 
3. SÜRESİ: 
 
Başlangıç : 15 Mayıs 2020 

Bitiş  : 24 Mayıs 2020 

 
4. KATEGORİ: 
 
Lise : Şiir Okuma 
 
5. YARIŞMANIN AMAÇLARI: 
 
*Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışma ile 
fetih ruhunu gençlere yaşatmak, 
 
*Öğrencilerin tarih bilinçlerini geliştirerek kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, 
 
*Gençlerin edebi kabiliyetlerini keşfetmeleri, tanımaları ve geliştirmelerini desteklemek, 
 
*Öğrencileri sanata teşvik ederek duygu, düşünce ve durumlarını okudukları şiire 
yansıtabilmelerini sağlamak,  
 
*Gençlerimizin millî, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, 
geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan ve yurt bilincine 
sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlamak, 
 
*Şiirin, milli ve manevi değerlere sahip olan öğrencilerimizin kendisiyle barışık, mutlu ve 
başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek, 
 
*Vatan ve millet sevgisine olan bağlılığı canlı tutarak farkındalık oluşturmak, 
 



*Öğrencilerin toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak ve sosyal yaşantılarını 
desteklemek, 
 
*Topluma aktif bireyler olarak katılan, kendilerini ve çevresini geliştiren ve sorumluluk 
alabilen insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak, 
 
*Ödüller ile öğrencilerimizi teşvik etmek ve gündem oluşturmak, 
 
*Çocuklara bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslararası benzer 
yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmak. 
 
6. YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ: 
 
Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tamamı online olarak 
yürütülecektir. Yarışma Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel 
kurumlarda lise düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır. 
 
7. KATILIM ŞARTLARI: 
 

• Yarışmaya katılacak olan öğrenci, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
bağlı tüm resmi ve özel kurumlarda lise kademesinde eğitim görmelidir. 

• Yarışmaya katılım tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına göredir. 
 

• Yarışmaya katılacak olan öğrenci, şartnamede belirtilen şiirlerden istediği bir tanesini 
okurken çekilecek videosu ile yarışmaya katılmalıdır. Belirtilen şiirler dışında 
okunarak videoya alınan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

• Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. 
 

• Her öğrenci yarışmaya yalnızca 1 (bir) şiir okuma videosu ile katılacaktır. 
 

• Videolarda öğrenci anlatımı ve uygulaması yer almalıdır. Videonun kullanılması ve 
paylaşımı ile ilgili tüm haklar, Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne aittir. Doğabilecek hukuki sorumluluk öğrenci ve veliye aittir; Okçular 
Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu tutulamaz. Formun doldurulması 
ve başvuru sürecinin tamamlanması şartların kabul edildiğini beyan eder. 

 
• Gönderilecek olan videonun, daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış ve 

herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. 
 

• Yarışmaya gönderilecek olan video ses, müzik ve diğer efektleri uygun hale getirilmiş 
olmalıdır; animasyon kullanılmamalıdır. 
 



• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif 
hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak 
hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. 
 

• Videolarda kişisel bilgiler, site, logo, arma vb. tanıtıcı ibareler kullanılmamalıdır. 
 

• Videolar değerlendirilmeye alınırken vurgu, durak ve tonlamayı kullanma, kılık-
kıyafet düzeni, jest ve mimikleri kullanma, sözü ezgisine göre okuma, esere 
hakimiyet, şiirin temasının hissettirilmesi ve heyecan kontrolü gibi kriterler göz 
önünde bulundurulacaktır. 

 
• Yarışmaya katılacak olan videolar, son teslim tarihine kadar https://okcularvakfi.org/ 

sayfasında ilgili bölüme yüklenmek zorundadır. 
 

• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama 
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Tüm katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılır. 
 

• Yarışmaya katılım sağlamak isteyen her öğrencimizin velisinin katılım formunda yer 
alan ‘’*Velisi olduğum öğrencinin yarışmaya katılmasına, paylaşılan eserin ilgili 
kurumlar tarafından kullanılmasına, çalışmayla alakalı herhangi bir maddi/manevi 
talepte bulunmayacağıma ve oluşabilecek her türlü olumsuz davranıştan ilgili 
kurumları sorumlu tutmayacağıma muvafakat ederim’’ ibaresinin yanında yer alan 
kutucuğu işaretleyerek velisi bulunduğu öğrencinin katılımını onaylamalıdır. 
 

• Yarışma sonuçlarına herhangi bir itiraz kabul edilmeyecek olup jürinin verdiği 
kararlar kesindir. 
 

7.1 Yarışmada okunacak olan şiirler; 
 

1. Fetih Marşı – Arif Nihat Asya 
2. Fetih Zamanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca 
3. İstanbul’un Fethini Gören İstanbul – Yahya Kemal Beyatlı 
4. Bizans Göründü Karşıdan – Arif Hikmet Par 
5. İstanbul’un Fethi – İbrahim Minnetoğlu 

 
8. UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
 
*Yarışmanın duyurusu resmi web sayfaları https://okcularvakfi.org/ ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile yapılacaktır. 
 
*Teslim edilen eserlerin tamamı arasından Okçular Vakfı ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan seçici kurul Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini 
belirleyecektir. 
 



*Dereceye girenlerin isimleri resmi hesaplarda yayınlayacaktır. 
 
*Yarışmada ilk 3’e giren eser sahibi öğrenci ödüllendirilecektir. 
 
*İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan Türkiye 
genelindeki tüm lise düzeyinde eğitim veren okulların yarışmaya katılması hususunda gerekli 
duyuru ve yazıların okullara ulaşmasını sağlayacaktır. 
 
*Genel değerlendirmeyi yapacak seçici kurul için bilgili ve şartlara uygun olan tecrübeli 
öğretmenler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir. Kurul, 
https://okcularvakfi.org/ ya da web sayfası üzerinden başvuru yapmış olan tüm eserleri 
değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda Türkiye birinci, ikinci ve üçüncülerini 
belirlenecektir. 
 
*Birinci seçilen şiir videosu 29 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’un fethi kutlamalarında 
Okçular Vakfı’nın sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.  
 
*Veli muvafakatnamesi, online başvuru formunda mevcuttur. 
 
*Yarışma kapsamında ödüller ve tüm masraflar Okçular Vakfı tarafından karşılanacaktır. 
 
11. ÖDÜLLER: 
 
*Yalnızca yarışmadaki ilgili ilk üçe giren eser sahibi öğrencilere “epttavm mağazası”nda geçerli 
hediye çeki verilecektir. 
 
1. 1000 TL  
2.  900 TL. 
3.  800 TL 



Adı Soyadı Tel Mail Kategori Meslek
Gülşen ÖZER 0506 992 3060 gulsenozer@gmail.com  Şiir Okuma Yarışması Felsefe Öğretmeni
Fatma Kevser SÜMER 0552 441 0559 fatmaakevser@gmail.com  Şiir Okuma Yarışması TDE Öğretmeni
Zafer ACAR 0505 628 7275 zaferacar77@gmail.com  Şiir Okuma Yarışması TDE Öğretmeni
Murathan CILA 0542 683 6500 murathan_302@hotmail.com  Şiir Okuma Yarışması SosBil.Öğretmeni

Türkiye Geneli İstanbul'un Fethi Temalı Şiir Okuma Yarışması Jüri Bilgileri


