
100. YILDA TEK YÜREK
İSTİKLALDEN İSTİKBALE

AİLEMLE BİRLİKTE YARIŞIYORUM
İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY TEMALI 

ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ



“İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” temalı çevrim içi bilgi yarışması ile

öğrencilerimiz ve aileleri 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. 

YARIŞMANIN AMACI

DÜZENLEYEN KURUM
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma sorumlusu:

Nagehan RÜZGAR (Batan İl MEM Ar-Ge) İletişim: 0506 938 76 89

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya  Batman’da  bulunan tüm ilkokul ve ortaokul  öğrencileri aileleri ile

katılabilirler.

YARIŞMAYA ŞARTLARI

Yarışma soruları İstiklal Marşı, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönem ve Mehmet

Akif ERSOY’un hayatı konularını kapsamaktadır. 

Yarışmacılar yarışma günü yarışma saatinden en geç 10 dakika önce yarışma

platformunda bulunmak zorundadırlar.

Yarışma ile ilgili her türlü itiraz yarışma jürisine yazılı olarak yapılacaktır.

Komisyonun vereceği kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz

edilemez.

Yarışmada çekilen fotoğraflar ve videolar müdürlüğümüz web sitesi ve

sosyal mecralarında kullanılabilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler gerçek bilgileri ile katılım yapmak

zorundadır. Kod isim, mahlas, nickname (takma ad) vs. ile yarışmaya katılan

öğrencilere dereceye girseler dahi ödül verilmeyecektir. 

 Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödül verilecektir. 

Cihazınızın internet hızı veya diğer teknik eksiklikler/yetersizliklerden

dolayı olası olumsuz durumlardan yarışmacıların kendileri sorumludur.

Yarışmaya katılanlar tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

 Yarışma komisyonu gerekli gördüğü hallerde yarışma şartnamesinde

değişiklik yapabilir.



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

“Yarışma Kodu” yarışmadan 10 dakika önce youtube Batmanilmem kanalı 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 20:00 'de başlatılacaktır. 

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

h)Yarışmacılar yarışma günü yarışma saatinden en geç 10 dakika önce yarışma

platformunda bulunmak zorundadırlar.

i)Yarışma Web 2.0  araçları olan Quizizz üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayın ile

yapılacaktır. 

YARIŞMAYA KATILIM VE UYGULAMA SÜRECİ

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
 Yarışma sonuçları yarışma komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar

Batman İl Milli Egitim Müdürlügü sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlan Tarihi : 29 Mart 2021

Yarışma Tarihi : 2 Nisan 2021

Yarışma Sonuçlarının İlanı :6 Nisan 2021

Dereceye Girenlere Ödüllerinin Verilmesi :8 Nisan 2021


