
 
 
 

 
 

KAYSERİ TİCARET ODASI 

“İSTİKLAL MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ” 

2021 İstiklal Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında Kayseri Ticaret Odası olarak  

 Okul Öncesi 

 İlkokul 

seviyelerindeki tüm çocuklarımızı / öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. 

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. Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerde 

Kayseri genelinde Okul Öncesi, İlkokul seviyesinde öğrenim gören çocuklarımızın İstiklal Marşı’mızı 

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. 

1 Mart 1921’de TBMM’de seçime sunulan ve 12 Mart 1921’de meclis tarafından millî marşımız olarak 

kabul edilen İstiklal Marşı’mızın Güzel Okuma Yarışması’nda; 

AMACIMIZ: 

 Güzel etkinliklerle İstiklal Marşı’nın anlam ve öneminin vurgulamak, 

 İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak Türkiye’yi bize vatan 

kılan şehit ve gazilerimizi yâd etmek, 

 Kendini ifade etme becerilerini destekleyerek öğrencilerimizin özgüvenini geliştirmek, 

 Şiire ve sanata duyulan ilgiyi artırmak, 

 Güzel Türkçemizi doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanmayı özendirmektir. 

 

 



 
 
 

 
 

Yarışma Takvimi 

Başvuruların Açılması: 12 Mart2021 

Son Başvuru Tarihi: 02 Nisan 2021 

 

Katılım Şartları : 

Yarışmaya Okul Öncesi / İlkokul seviyesinden her Türk Vatandaşı katılabilir.  

Okul öncesi için için ilk iki kıtasını ezbere okunarak video kaydı alınacaktır. İsteyenler 10 kıtanın 

tamamını gönderebilir. 

İlkokul için İstiklal Marşı’nın ilk 10 kıtasını ezbere okunarak video kaydı alınacaktır. 

Online Kayıt formundan başvuru yapılacaktır.  

 Her yarışmacı yarışmaya sadece bir adet video ile katılabilir.  

 Ses düzenleme programlarıyla müdahale edilen kayıtlar elenecektir. 

 Yarışmacılar, video çekimine başladıktan sonra, önce adını ve soyadını söyleyip ardından İstiklal 

Marşı’nı okuyacaktır. 

 Yarışmaya katılan yarışmacıların video görüntülerinin her türlü yayın hakkı Kayseri Ticaret 

Odası’na aittir. Yarışmacılar, seslendirmelerinin bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın Kayseri 

Ticaret Odası tarafından TV, radyo, internet, sosyal medya gibi yayın organları ile yazılı, görsel 

ve duysal mecralarda kullanılmasını kabul etmiş sayılır. 

 Başvurular öğrenciler adına velileri tarafından yapılacaktır. Veli bilgisi veya izni olmadan 

yarışmaya yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Kayseri Ticaret Odası yarışma kurallarını değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. 

 Yarışmaya katılan öğrenciler “yarışma katılım koşullarını” ve ‘’jürinin kararını’’ kabul etmiş 

sayılır. Yarışma katılım koşullarını taşımayan adaylar elenecektir. 

 Ödül töreni tarih ve yer bilgisi idare tarafından belirlenecek olup, dereceye kalan tüm 

katılımcılara bildirilecektir. 

DİĞER ŞARTLAR  

 Yarışma sonuçları Kayseri Ticaret Odası web sitesi ile sosyal medya hesaplarından 

duyurulacaktır.  

 Okunan İstiklal Marşı Şiiri Kayseri Ticaret Odası’nın belirleyeceği komisyon tarafından 

değerlendirilecektir.  

 Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana 

verilecektir.  



 
 
 

 
 

 İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen videoları bu şartnamenin 

değerlendirme ölçütlerindeki belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Komisyonun 

değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur.  

 Yarışmamıza KTO Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz. 

 Kayseri Ticaret Odası yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

Değerlendirme Ölçütleri 

 Diksiyon (Telaffuz) 

 Ezbere Okuma 

 Ses Tonu ve Nefesi Ayarlama 

 Duraklama ve Vurguları Ayarlama 

 Gösterilen Özen, Titizlik, Hassasiyet 

 Arka Plan, Sahne Düzeni, Fon Müziği (Telif Uygunluğu Olan) 

 Beden Dili (Jest ve Mimikleri Kullanma) 

 Yarışmacının Şiire Kattığı Yorum (Özgünlük) 

 Şiirin Ruhuna Uygunluk 

 Sahne Hâkimiyeti 

Toplam 100 puan üzerinden yukarıdaki ölçütler (kriterler) ışığında değerlendirme yapılacaktır. 

ÖDÜLLER 

 Birinciye Laptop  

 İkinciye Tablet 

 Üçüncüye Akıllı Saat  

 Yarışmaya katılan tüm katılımcılarımıza Türk Bayrağı ve “100.yıl” temalı sürpriz bir hediyemiz 

de olacaktır. 

 

Başvurunuz esnasında  video kaydı gönderimi hakkında sorun yaşanması halinde (0352) 333 35 86 

(dahili 162) ile iletişime geçebilirsiniz. 

 


