
İLKADIM BELEDİYESİ  

ve  

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE  BAĞLI 

RESMİ VE ÖZEL LİSE DÜZEYİNDE DÜZENLENECEK OLAN  

“İSTİKLÂL MARŞINI GÜZEL OKUMA”  YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1) PROJENİN ADI: 
 

Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel  liseler arasında düzenlenecek olan “İstiklâl Marşı’nı 

Güzel Okuma” yarışması. 

2) KONUSU: 

Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 

Anma Günü’nün 100. Yıl Dönümü kapsamında “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma” etkinliği 

düzenlenmesi. 

3)  SÜRESİ: 

19.04.2021 - 19.05.2021 (1 Ay) 

4) KAPSAM: İlkadım İlçesi 

5) HEDEF GRUBU: Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel  liselerde okuyan 9-12 . sınıf (Hazırlık 

sınıfları dahil) öğrencileri. 

6) AMACI: 

a. Geleceğin teminatı olan  öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel 

hassasiyetleri kazandırmak, 
 

b. Öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş 

ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve 

saygısını geliştirmelerini sağlamak, 
 

c. Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık 

oluşturmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) FAALİYET TAKVİMİ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

a. Etkinliğin koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 

b. Okullarda “İstiklâl Marşı’nı güzel okuyan öğrenciler” öğretmenlerden oluşturulacak komisyon 

tarafından değerlendirilecektir. 

c. Okul Müdürlüklerince (10.Madde değerlendirme formu göz önünde bulundurularak) en 

yüksek puanı alan öğrenci belirlenecek, video kaydı ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim 

edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra) 

d. Okullardan gelen sunumlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce ilgili şube müdürü 

başkanlığında kurulacak komisyon tarafından (10.Madde değerlendirme formu göz 

önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve en yüksek puanı alan 3 eser 

puan esasına göre İlçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olacaktır. (Faaliyet Takvimi: 

7/6. sıra) 

e.  Müdürlüğümüze  ulaşan videolar sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar 

tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir. 

f. Düzenlenecek etkinlikte en yüksek puanı alan ilk üç (3) eserin sahibi olan öğrenciler 

aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir: 

 

 

 

 

 

g. Ödül töreni 19 Mayıs 2021 de yapılacak olup öğrenciler ve Okul Müdürlükleri  ayrıca 

bilgilendirilecektir 

 

SIRA 

NO   FAALİYET TAKVİMİ TARİH  

1.   
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yarışmanın okullara 

duyurulması 
19 Nisan 2021 

 

2.   Son Başvuru Tarihi 30 Nisan 2021  

3.   Başvuru Yerleri Okul Müdürlükleri  

4.   
Okul Müdürlüklerinin başvuruları değerlendirmesi ve birinci 

olan başvuruyu belirlemesi 
03-06 Mayıs 2021 

 

5.   
Okulların birinci olan öğrenci bilgilerini ve videolarını İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğüne Ulaştırması 
07 Mayıs 2021 

 

6.   

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin videolarının 

komisyon marifeti ile değerlendirilmesi ve dereceye girenlerin 

ilan edilmesi 

08-14 Mayıs 2021 

 

7.   Ödül töreni 19 Mayıs 2021  

Derece Ödül 

Birinci Laptop 

İkinci Bisiklet 

Üçüncü Tablet 



 

9) İSTİKLÂL MARŞI’NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI  ŞARTLARI 
 

 

Konusu: “100 Yıllarca / İlelebet – Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım” teması 

ile “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması ” etkinliği düzenlenmesi. 

 

Etkinliğin şartları: 

  

• Etkinliğe katılım ücretsizdir. 

• Etkinlik koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere 

duyurulacaktır. 
 

• Okullarda ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve en 

yüksek puanı alan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak 

komisyonlarda öncelikli olarak Türkçe ve Müzik öğretmenleri görevlendirilmeli, 

bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından 

görevlendirme yapılmalıdır. 
 

• Katılımcı İstiklâl Marşı’nın 10 kıtasını eksiksiz ezbere tek başına seslendirecektir. 

• Öğrenciler yarışmaya katılım sağlarken öğretmenlerinden danışmanlık alabilecektir. 

• İstiklal Marşı’nın  okunması katılımcı  tarafından planlanan kurgu ve kompozisyonla, video 

şeklinde çekilecektir.  

• Katılımcı İstiklal Marşımızı okurken arka planda  Türk Bayrağı’mızın olması Yarışmanın 

anlamı açısından önem arz etmektedir. 

• Videonun hazırlanma aşamasında kullanılacak fon müziği, görsel efekt, video düzenleme 

uygulamalarını kullanmak yarışmacının tercihindedir. 

• Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin 

onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur. 

• Katılımcılar İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmî internet sitesi 

http://ilkadim.meb.gov.tr/ duyurular  kısmından , “Katılım Formu” ve “Etkinlik 

Şartnamesi”ne ulaşabilir. “Katılım Formu”nu doldurarak okullarına teslim etmek 

suretiyle başvuru yapabilirler. 

 

• Video kayıtların çekim kalitesi/ çözünürlüğü, en az 1280 X 720 piksel olmalıdır. 

 

• Katılımcılar sunumları Okul Müdürlüklerine digital / interaktif yollarla Katılım Formu ve 

Taahhütname (Ek-2) ile teslim edecektir. 

• Okul Müdürlükleri, komisyon tarafından 1.seçilen video “Usb Bellek, Cd, DVD ile tablo-1 

etiketli  kapalı zarf içerisinde İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Fikir Atölyesi’ne elden 

teslim edeceklerdir.  

• Etkinlik takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 



• Katılımcı, değerlendirmeye gönderdiği videonun tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt eder. Videodaki görsellerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü 

yasal sorumluluklar video sahibine aittir. 

• Katılımcılar Etkinlik Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve 

taahhüt etmiş sayılır. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi Resmi 

Web siteleri ve sosyal medya hesaplarında  videoların sesli ve / veya görüntülü 

yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar – finalistler izin vermiş, ve haklarını 

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devretmiş kabul edilirler. 

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde 

ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru 

içeren videolar yarışma dışı kalacaktır 

• Etkinliğe gönderilecek Usb Bellek, CD, DVD’lerin üzerinde tablo-1 de yer alan etikete 

yer verilecektir. Etiketsiz sunumlar kabul edilmeyecektir. 

• Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) 

İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. 

• Bu şartnameyi İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yürütür. 

• Sunumların etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.  
 

 

 

Tablo-1 Etiket 
 

 

(Etiket Doldurularak Gönderilecek  Usb Bellek, CD, DVD ile Birlikte Aynı Zarfın 

üzerine yapıştırılacak)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇESİ 
 

Öğrencinin: 
 

Adı ve Soyadı: 
 

Sınıfı 
 

Cinsiyeti 
 

Okulu 
 

Adresi 
 

Telefon No: 
 



 

10)DEĞERLENDİRME: 

  

• Etkinliğe katılacak sunumlar, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar 

doğrultusunda değerlendirilecektir. 

 

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri 

 

S.n İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (En fazla) 

1 
Şiirin temasının kavranması ve hissettirilmesi (Vurgu, durak ve 

tonlamayı kullanma ve hissettirme, Jest ve mimikleri kullanma ) 
20 

2 İstiklal Marşına Uygun Kılık – kıyafet düzeni 10 

3 
Şiirin temasına uygun fon müziği, görsel seçimi ve video 

düzenlemesi 
10 

4 
Şiire Hakimiyet (Özgünlük, Şiirin Ruhuna Uygunluk, Ezber 

Gücü) 
20 

5 Yarışmacının şiire kattığı yorum 20 

6 Heyecan kontrolü 10 

7 Sahneye hâkimiyet 10 

TOPLAM 100 

 

 

 
   
11)ETKİNLİĞİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ: 
 

• Değerlendirme sonunda dereceye giren sunumlar Müdürlüğümüz http://ilkadim.meb.gov.tr/ 

Web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

12)KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER :  
 

• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” 
 

• Katılımcı tarafından gönderilen video kaydın aslı (orijinali-1 adet Usb , CD veya DVD) 

http://ilkadim.meb.gov.tr/


 
 
 
 

 

EK-2 

 

T.C.  
İLKADIM KAYMAKAMLIĞI  

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTİKLÂL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 

 

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

 

ÖĞRENCİNİN : 

Adı ve Soyadı    

Sınıfı    

OKULUN : 

Adı    

Adresi    

İli  İlçesi  

Telefon  E-posta  

 

 
Yarışmaya göndermiş olduğum “videonun” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir 

yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, 

videonun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi tarafından her türlü yayın 

organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait 

özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim. ……./……./2021 

 

 

 

Öğrenci Ad-Soyad - İmza 
 

 

 

Öğrenci Velisinin İletişim Bilgileri  
Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)  
Adı-soyadı:  
Ev Telefon:  
Gsm-telefon:  
Adres:  
E-posta: 

İmza    : 

 

 
 


