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NAKIYYE HANIM TAKSİM MEYDANI’NDA KONUŞMA YAPARKEN… 



YARIŞMA ŞARTNAMESİ 
 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM 
 
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ortaokulu 
 
YARIŞMANIN KONUSU 
 
Fark Yaratan İnsanlar 
 
YARIŞMANIN AMACI 
 
Osmanlıdan Cumhuriyet'e iki dönemi yaşamış; eğitim, siyaset ve cemiyet hayatında aktif rol 
oynamış, aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün 1917’de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü 
üstlenmiştir. Dönemin en değerli öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle Feyziye Mektebi 
İstanbul’da eğitim dünyasına fırtına gibi girmiş ve batılı tarzda, yeni bir eğitim programı 
uygulamıştır. Arapça ve Farsçayı ders programından kaldırmayı Cumhuriyet devrimlerinden 
çok daha önce gerçekleştirmiştir. Müfredatın emretmesine karşın Arapça ve Farsça derslerini 
kaldırıp yerlerine felsefe, sosyoloji, mantık, kozmografya ve ticaret derslerini koymuştur.  
 
Nakıyye Elgün, işgal günleri geride kaldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan 
Cumhuriyet'in ideolojisini benimsemiş, bunu  "Cumhuriyet’le yeniden doğdum." diyerek sık sık 
dile getirmiş bir eğitimcidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesiyle İstanbul Belediye Meclisinin 
ilk kadın üyesi olmuş, 1934'te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM'ye girmiştir. 
 
Bizler Nakıyye Elgün’ün ileri görüşlü, öncü ve yenilikçi duruşunu Taksim Meydanı’nda bir masa 
üzerine çıkarak yaptığı konuşmayı fotoğrafta görmekteyiz. Bu fotoğraf, bize Nakıyye Hanım’ın 
çocuklara ve çocuk haklarına verdiği önemi göstermektedir. 
 
Nakıyye Hanım sahip olduğu niteliklerle ve yaptığı birçok işle döneminin fark yaratan 
kadınlarından olmuştur. Bizler de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Nakıyye Elgün Ulusal Öykü 
Yarışması”yla,  Nakıyye Elgün'ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve 
uygar medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci 
kadınlarımızın hatıralarını yaşatmak ve ülkülerini devam ettirmek amacındayız. Bununla 
birlikte yarışmamız Türk dilinin doğru kullanımı, dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini 
keşfetme yolunda Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik etmek amacıyla 
düzenlenmiştir. 
 
 
YARIŞMANIN TÜRÜ 
 
Öykü kategorisinde düzenlenmektedir. 
 
 
HEDEF KİTLE 
 
Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri 
 
 



YARIŞMA TAKVİMİ 
 
§ Eserlerin Son Teslim Tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma 

 
§ Eserlerin Seçici Kurula Gönderilmesi: 07 Şubat 2020 Cuma 
 
§ Sonuçların Açıklanması: 02 Mart 2020 Pazartesi 
 
§ Ödül Töreni: 13 Mart 2020 Cuma 

 
 

 
KATILIM KOŞULLARI 
 
§ Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5x2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır 

aralığı ile yazılmalıdır. 

§ Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.  

§ Okullar, her sınıf düzeyinden birer olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü 

türünde eserle yarışmaya katılabilir. 

§ Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.  

§ Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır. 

§ Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir. 

§ Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır. 

§ Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin 

telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır.  

 
 
YARIŞMA KOŞULLARI 
 
§ Okullar, eserleri yarışmanın danışman öğretmeni aracılığıyla e-posta adresine yüklemelidir. 

§ Yarışmaya katılan FMV Işık Okulları öğrencilerinin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. 

§ Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin ödülleri kargo ile adresine 

gönderilecektir. 

§ Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir öğretmeni/velisi eşliğinde 13 Mart 2020 Cuma 

günü, FMV Işık Okulları Muvaffak Benderli Konferans Salonu’nda yapılacak ödül törenine 

katılacaklardır. 

 
 
 
 
  



BAŞVURU VE İLETİŞİM 
 
 
§ Yarışmaya katılacaklar http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi 

e-posta adresinden başvuru formunu doldurarak eserlerini 
gönderebilirler.  
 

§ İletişim için oykuyarismasi@fmvisik.k12.tr adresine e-posta 
gönderilebilir ya da Türkçe Sosyal Bilimler Bölümü’ne (0212) 
233 12 03 (dâhilî 1323)  telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
SEÇİCİ KURUL 
 
§ Aslı Der (Yazar)  
§ Füsun Çetinel (Yazar ) 
§ Necdet Neydim (Yazar, Şair) 
§ Turgay Fişekçi (Şair, Yazar) 
 
 
 
ÖDÜLLER 
 
§ Birincilik Ödülü: 1500 TL 

§ İkincilik Ödülü: 1000 TL 

§ Üçüncülük Ödülü: 500 TL 

§ Mansiyon Ödülü: Kitap Seti 

 


