
 

 

 

 

 

T.C. 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

 

 

 

100.YILINDA 

İSTİKAL MARŞINI 

GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 

 

       Allah bu Millete bir daha  

                                    İstiklal Marşı  

        yazdırmasın... 

    

 

(ON KITA BİR VATAN, İLELEBED İSTİKLAL) 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

TUZLA BELEDİYESİ 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

“İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ” 

 

(Tema: İSTİKLAL MARŞI) 

 

1. KONU VE AMAÇ; 

 İstiklal Marşı’mız; büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’un, Anadolu’nun 

dört bir yanında devam eden Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı 

zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseridir. 

24 Aralık 2020’deki TBMM oturumunda bütün partilerin katılımıyla 2021 senesi “İstiklal 

Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak bizlerde Tuzla genelinde İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde öğrenim gören 

çocuklarımızın ve gençlerimizin İstiklal Marşı’mızın ilk 2 kıtasını okuyup, video kaydını 

çekip bizlere göndereceği bir yarışma organize ediyoruz. 

 Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve 

haykırdığı İstiklal Marşı’nın her mısrasında tarih ve medeniyetin ortak değerleri, vatan ve 

bayrak aşkı bulunmaktadır. 100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif’in Kahraman 

Ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği 

İstiklal Harbi’nin manifestosudur. Marşımız, varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit 

karşısında, “nazlı” ve “şanlı” hilâlin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, 

yüreği ve iradesidir. 

 

2. KATILIM ŞARTLARI; 
 

a) Yarışmada İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtası okunacaktır. 

 

b) Yarışma TUZLA geneli İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere üç kategoride 

gerçekleştirilecektir. 
 

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

yarışmacılar elenecektir. 
 

d) Ses düzenleme programlarıyla müdahale edilen kayıtlar elenecektir. 
 

e) Yarışmacılar, video çekimine başladıktan sonra, önce adını ve soyadını söyleyip 

ardından İstiklal Marşı’nı okuyacak, MP4 veya Mov formatında (Max 500MB) video 

kaydı alacaklardır. 

 



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 vatandaşlarımız jürinin kararını kabul eder. 

 

i) Yarışmaya katılan öğrenciler “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 09 Şubat 2021 Salı günü saat 10.00 itibari ile başlayacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyenler, videolarını 05 Mart 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, elimize ulaşan 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 İstiklal Marşı 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. Sahne Hâkimiyeti  

 

4. YARIŞMA YÖNTEMİ - HEDEF KİTLE; 

 Yarışmamıza Tuzla genelinde İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyesinde öğrenim gören 

çocuklarımız ve gençlerimiz katılabilecektir. İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezberlemek ve 

şartnamenin 3. Maddesinde yer alan 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 05 MART 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; 

İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ÖDÜL ÇİZELGESİ 

      İLKOKUL                 ORTAOKUL    LİSE 

1.             BİLGİSAYAR                BİLGİSAYAR         BİLGİSAYAR 

2.                       TABLET                           TABLET          TABLET 

3.      AKILLI BİLEKLİK                     AKILLI BİLEKLİK             AKILLI BİLEKLİK 

 

 

JÜRİ ÖZEL MANSİYON: 5 ADET Bluetooth KULAKLIK 

 

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 12 MART 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 kalan 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. 

”İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ” 

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

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


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: 09 ŞUBAT 2021 SALI 10.00 

Son Teslim Tarihi: 05 MART 2021 CUMA 17.00 

Jüri Toplanma Tarihi: 09 – 10 MART 2021 SALI ÇARŞAMBA 

Sonuç Bildirim Tarihi: 12 MART 2021 CUMA  

 

***Yarışma takviminde görülen lüzum gereği idare tarafından değişiklik 

gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


