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1. KONU VE AMAÇ;

Milletlerin tarihlerinde anmaya ve kutlamaya değer Ulusal günleri ve milli bayramları 
vardır. Türk bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye’nin inşası sürecinde önemli yeri olan 23 
Nisan 1920 tarihi de bunlardan biridir. Günün anlam ve değerini yetişen kuşaklara öğretmek 
ve ulusal bağımsızlık bilincini sonsuza kadar yaşatmak amacıyla, “23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adıyla çocuklara hediye edilmiştir. Bu sebeple “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı şiir okuma yarışması düzenliyoruz.

Çocukların şiire olan ilgilerini desteklemek; Çocuklarda milli egemenlik duygusunun 
ve milli meclisin açılışının önemini belirtmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak, Dünya Barışı, Milli Egemenlik, Atatürk ve 
çocuklar, bayram coşkusu olgularını anlamalarını sağlamak, Kendilerini özgürce ifade 
edebilen bireyler olmalarına ve görsel sanatları pekiştirmelerine katkıda bulunmak, Çocuklar 
arasında var olan kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek; çocuklar için barışçıl 
yarınların hazırlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Tuzla Belediyesi ve Tuzla 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlerde Tuzla ilçesinde bulunan Okul Öncesi, 
İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki okullarda öğrenim gören çocuklarımızın katılımıyla 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı, bir şiiri ezberleyip, okuyup ve  
video kaydını çekip bizlere göndereceği bir yarışma organize ediyoruz.

2. KATILIM ŞARTLARI;

a) Yarışmaya katılım ücretsiz ve yereldir.

b) Yarışma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalıdır. Yarışmaya 
katılacak kişilerin bu hususta şiir okumaları gerekmektedir.

c) Yarışma  TUZLA  ilçesinde  bulunan  Okul  Öncesi,  İlkokul  ve  Ortaokul
seviyesindeki okullarda öğrenim gören çocukların katılımına açıktır .



d) Her yarışmacı yarışmaya bir adet video ile katılabilir.  Birden fazla video ile

katılan yarışmacılar elenecektir.

e) Ses düzenleme programlarıyla müdahale edilen kayıtlar elenecektir.

f) Katılan yarışmacılar velisinin onayını almak zorundadır. Veli bilgisi veya izni

olmadan yarışmaya yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir.

g) Tuzla Belediyesi  yarışma  kurallarını  değiştirme  veya  kaldırma  hakkına

sahiptir.

h) Yarışmaya katılan kişiler jürinin kararını kabul eder.

i) Yarışmaya katılan kişiler  “Yarışma Katılım Koşullarını”  kabul etmiş sayılır.

Yarışma katılım koşullarını taşımayan adaylar elenecektir.

j) Yarışmada kişi  kendi  ses  ve  görüntüsünü kullanmak  zorundadır,  başkasının

sesini veya görüntüsünü kullandığı tespit edilen yarışmacılar elenecektir.

k) Gönderilecek videolar kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada

(internet ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.

l) Yarışma başvuruları  29 MART 2021  Pazartesi  günü  saat  10.00 itibari  ile

başlayacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler, videolarını 16 NİSAN 2021 Cuma günü

saat  17.00’a  kadar  öncelikli  olarak  belediyemizin  resmi  sitesi  www.tuzla.bel.tr  ve

www.tuzlakultursanat.org gerekli katılım formu doldurulup, videoyu form içerisindeki

linke  yüklemeleri  gerekmektedir.  Belirtilen  son  başvuru  tarihinden  sonra,

yaşanabilecek teknik sorun ve gecikmelerden dolayı, daha sonradan yüklenen videolar

değerlendirmeye alınmayacaktır.

m) Yarışmacılar  yarışmaya  gönderdikleri  video özgün eser  ile  hikâye,  senaryo,

müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin hukuki olarak kendilerine ait

olduğunu  kabul  ve  beyan  etmektedirler.  Telif  ile  ilgili  üçüncü  şahıslar  arasında

doğabilecek  hukuki  anlaşmazlıklarda  sorumluluk  yarışmacıya  aittir.  Yarışmacıların



yarışmaya  gönderdikleri  23  Nisan  Ulusal  Egemenlik  ve  Çocuk  Bayramı  Şiir

videolarını  özgün  eser  ile  hikâye,  senaryo,  müzik,  resim,  fotoğraf,  efekt  ve/veya

benzeri  materyalin  telif  hakları  yarışmacıda  olmak  kaydıyla,  ticari  olmayan

faaliyetlerde  kullanım  hakları  ise  eserin  sahibini  bilgilendirmek  şartı  ile  Tuzla

Belediyesine aittir.

3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ;

1. Diksiyon (Telaffuz) 
2. Ezbere Okuma 
3. Ses Tonu ve Nefesi Ayarlama 
4. Duraklama ve Vurguları Ayarlama 
5. Gösterilen Özen, Titizlik, Hassasiyet 
6. Arka Plan, Sahne Düzeni, Fon Müziği (Telif Uygunluğu Olan) 
7. Beden Dili (Jest ve Mimikleri Kullanma) 
8. Yarışmacının Şiire Kattığı Yorum (Özgünlük) 
9. Şiirin Ruhuna Uygunluk 
10. Ortam Hâkimiyeti 

4. YARIŞMA YÖNTEMİ - HEDEF KİTLE;

Yarışmamıza  Tuzla  ilçesinde  bulunan  Okul  Öncesi,  İlkokul  ve  Ortaokul
seviyesindeki  okullarda  öğrenim  gören  çocuklarımız  katılabilecektir.  23  Nisan  Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Temalı bir şiiri okuyarak, değerlendirme kriterlerinde başvuru
yapmak zorunludur.

5. BAŞVURU ŞEKLİ;

Katılımcılar,  www.tuzla.bel.tr ve  www.tuzlakultursanat.org  adresinde  bulunan
yarışmaya ait ilgili form doldurarak ve videosunu yükleyerek en geç 16 NİSAN 2021 CUMA
günü saat 17.00’a tarihine kadar başvuru işlemini sürdürebilecektir.

(Gönderilen videonun açılıp izlenememesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.)

6. BAŞVURU ADRESİ;

Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Tuzla / İSTANBUL

Başvuru  Adresi: www.tuzla.bel.tr ve www.tuzlakultursanat.org

***Hangi nedenle olursa olsun son müracaat  tarihinden sonra yüklenecek videolar,
burada belirtilen şartlara uygun olmayan usulünce yapılmayan başvurular ile teknik vb. gibi
mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

http://www.tuzla.bel.tr/
http://www.tuzlakultursanat.org/
http://www.tuzlakultursanat.org/


7. ÖDÜLLER;

”23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI”
ÖDÜL ÇİZELGESİ

                    OKUL ÖNCESİ                      İLKOKUL                        ORTAOKUL         

1.        Akıl Oyunları                         Akıllı Bileklik                          Akıllı Saat

2.                Akıl Oyunları                       Bluetooth Kulaklık                   Akıllı Bileklik

3.        Akıl Oyunları                          Usb Bellek                           Bluetooth Kulaklık  

JÜRİ ÖZEL MANSİYON: 5 Adet Satranç Takımı

8. JÜRİ ÜYELERİ;

Jüri,  Tuzla  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğüne bağlı  okullardan  seçilmiş  Türk  Dili  ve
Edebiyatı  ve   Türkçe  Öğretmenleri,  Tuzla  Belediyesi  Gençlik  Merkezi  ve  Bilgi  Evleri,
Edebiyat ve Sahne Sanatları Eğitmenleri tarafından oluşturulmuştur.

9.SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ;

Değerlendirme sonuçları 23 NİSAN 2021 CUMA tarihinde belediyenin resmi internet
sitesi ve sosyal medya üzerinden ilan edilecektir. Dereceye girenlere ödül töreni tarihi ve yeri
telefon  ve  e-posta  yolu  ile  bilgi  verilecektir.  Yarışmacılar,  başvuru  formunda  belirttikleri
iletişim  bilgilerinin,  yarışmaya  ilişkin  hususların  ve  yarışma  sonuçlarının  kendilerine
bildiriminde  tebliğ  adresi  olarak  kullanılacağı  hususunu  kabul  etmiş  sayılırlar.  İletişim
bilgilerinin  değişmesi  halinde  değişikliği  en  geç  üç  gün  içinde  bildirmek  yarışmacının
sorumluluğundadır.

Ödül  töreni  tarih  ve  yer  bilgisi  idare  tarafından  belirlenecek  olup,  dereceye  giren  tüm
katılımcılara bildirilecektir.

10. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri videoları ve burada kullanılan hikâye, senaryo,
müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif haklarının ve/veya kullanım
haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.
Yarışmaya  katılanlar  bu  şartları  kabul  etmiş  sayılırlar.  Yarışmaya  gönderilen  eserler,
yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları
tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.
”23  NİSAN  ULUSAL  EGEMENLİK  VE ÇOCUK  BAYRAMI  ŞİİR OKUMA  YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ”

www.tuzla.bel.tr  www.tuzlakultursanat.org     adresinden temin edilebilir.

http://www.tuzlakultursanat.org/
http://www.tuzla.bel.tr/


11. TUZLA BELEDİYESİ - İLETİŞİM BİLGİLERİ;

Adres:  Evliya Çelebi Mah.Hatboyu Cad. No: 17 34945 Tuzla / İSTANBUL

Telefon: 444 09 06 ( 3207 )

Yetkili: Taha DURMAZ

E Posta: t.durmaz@tuzla.bel.tr

12. YARIŞMA TAKVİMİ; 

Başvuru Tarihi: 29 MART 2021 PAZARTESİ 10.00

Son Teslim Tarihi: 16 NİSAN 2021 CUMA 17.00

Jüri Toplanma Tarihi: 19 – 20 NİSAN 2021 PAZARTESİ - SALI

Sonuç Bildirim Tarihi: 23 NİSAN 2021 CUMA 

***Yarışma  takviminde  görülen  lüzum  gereği  idare  tarafından  değişiklik
gerçekleştirilebilir.
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