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: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ıin02.|2.20|6 tarih ve 22231337-101.99 -

E .96042 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazı gereği; Gençlik ve Spor Bakanlığı; Gençlik Hizmetleri Genel

Müdi.lrlüğilnce; milli duygulanm|z| ye külti.iriimüzü en iyi şekilde anlatan Türk Mtiziği, Kısa
Oyun ve Şiir'in yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmaslnın sağlanmasr,

benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesine katkıda bulunmak

amacıyla, Gençlik Hizmetleri Genel Müdilrlüğü tarafindan 2017 yı|ı Gençlik Merkezleri Arası
Kültür ve Sanat Yanşmalan yapılması planlanmıştır.

Konu ile ilgili "Gençlik Merkezleri Arası Külti.ir ve Sanat Yarışmaları Talimatlarr"

yazı ekinde sunulmuş olup, ilgililerin 17 Şubat 2017 tarihine kadar Gençlik Merkezlerine

başvurması, Üniversiteniz öğencilerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda;

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
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Sayı :2223ir337-10i,91J-E,96042

l]n, :7017 Yıiı Gençlik Merkezleri Arasıı\vırE 'kulttl, 
ve Sanat Yarışmalan

Talimatları

T.C.
GENÇL1K VE SPOR BAKANLIGI"
d;;İİk Hrmetleri Genel Müdürlüğü

MUĞLA VALıLiĞiNE
(Gm$ik Hizmetleri Ve şor iı ıııtiourıtıgu1

Milli duygutarı *O":lT'dan Türk Müziği, Kısa Oyun ve

Şir,iny4atıIması,genasınln€ı**-.,berıimserımşivegmçlain
serbes zananlaının bulunmd< anrcıyla, Geıd MücürlüğümÜz

tarafındaı 2017 yılı Gen ltür ve Sarıat YarıŞndarı düzenlen#qtir'

Bu kapsarrıda s ı uygulana nirlığinin sağlanmşı ve iz'erımesı

geeken ugl ve *ır. bdirlenıd< mıacıyla ioe ıvıuJiırıJ5um zce hazırlanan "GenÇlik

Merkezteri Araı iurx uüziği, r,* ov* ve Şir oruma raı atlarl" yaArflV ekinde

göndeilmi$ir, ı^--ı- 
-ııam.Jryın 

haslatılrrm husıısı.ındageqini ricaderim,
T d i matnand ere uy-uu n ol aak çal ı şrnd a ı n b§ at ı l rna

.. .]. Iç_.i.'|
.dğ

inr*ıim öZEKINCi
Bdrtan a,

MüSeşa Yadımcıs

2 - Kıg Oyun Yarışrnaı Talimatı ('l3 sayf a) 
, 
j 

i

3 - Şir OkumaYarışTa Ta|imdı (11 wfa)

D{ıtım:

-GENçLIK HiZMETLERj VE SPoR ıL

MÜDÜRLÜKLERİNE

ıli elektronik imza ile imzalanm

,tr/gsb-eimzali-bel*'ilii"iil,ro,ha M/,çKAşA EFE
vJ;'C-İ.İu.. ve Kcrtrol lşletmenı

UmeK üvıan, -"^':Y:Y:"".":;'nn-e"ı..ı", (0 312) 596 61 9E
YJ,'"",[,İiiI, İd rj üöÜj öq_ip}ili tT]3]Telelon No: (U JlZ' "Y "'r.ir'i;.;";i iclresii ,wvw"gsb,gov,tr
e-Posta: etkinlikler@)gsb, go

Veri



T.C.
GENÇLİK YE SPOR BAKANLIĞr
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğt

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI Şİİn OKUMA YARIŞMASI TALİMATI

niNxci nör,üıvı
GENEL rrÜrÜprr,rcn

Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençlik ve Spor Bakaıılığına bağlı gençlik merkezleriarası YaPılan'Şiir Okuma' Yanşmalanıu ve yanşma siirecini dtizenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; GenÇlik ve Spor Bakanlığna bağlı gençlik merkezleri arası şiiryarrşmalanru ve bu yanşmalara ilişkin r.rı r. 

".u.ı*iuprrr.
Dayanak
Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor_Bakarılığırun Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Htikmiinde Karanıameni n i' nci.uaİ"ri.r" a"v"ii*.ı. iJ-rlanmıştır.
Tanımlar

l Müdtirlüğilnü
nçlik Hizrnetleri Genel Müdilrlüğü tarafindan

Il Dtizenleme kurulu: İı Mtıatıru veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden
*ffit Şiir okuma YarıŞmalannı atı,""ı"-"t-"..*İg-ızasyonla ilgili işleri ytirüten il

Finalinde yarışacak kişilerin performansınr

endiği yarrşmalan,
en birinciler arasrndan Ttirkiye birincilerinin

,"rr":İlİff;ı: 
GenÇlik merkezlerine kayıtlı olan ve yanşmalara kaülınak ijzerebaşvuru

ffff'"Hfrme 
Belgesi: SeÇici kurulun değerlendirmede esas alacağ puanlaırıa ölçeğini,

L



iriNci nör,trıvr
YARIŞMALAR

Yarışma Katılma Şartları
Madde 5-
GenÇlik Merkezleri Arası Şiir okuma Yanşmalanna gençlik merkezlerine nye A_24(l4'iinden gİin almış, 24'ijnij;ild;;ş) *#ŞÖdaki füm gençler başvurabilirler.
Yarışma Kategorileri
Madde 6-

ffi T1,:,il-;ry#ffi,ffiİHfi?,,ff"jff#.*:3T#ffii

Yanşma Basamaklan
Madde 7-
1) Yanşmalar;

cektir.

c) TthkiYe finali YanŞmasu 20|7 Mayıs ayı içerisinde Genel Müdtırtiikçe dtizenlenir.. Yanşma Takvimi
Madde 8-

eri Arası Şiir yanşmalannın İı nırıncıig ayağ 2017 yılıŞubat-Mart
,"rilirrn:ileriilern"ruv"rınaııLr-ylp,i."İ"a;r;;tarihleriise

Anadolu Btllgffiall
nMaıt ZOnanadolu BOlgeTffi
»}vlafi7ffl7Anadolun«lffi
ğ\isan 2017Finali S;;§un
Pllisan ZOUllarmarag-dlge-maiBur§a-
19 NisanJOl7
26 NisanjO]7aEez@

FrNALIa"NEFA
!O Mayıs ZOl7

öncedöne l'ttr



Yarışmalar
Madde 9-

sırası diizen]eme kurulu fuıafından belirlenirüdtirliik D[izenleme Kurulu g"."kİl gti.Otlgii

J;Şİ,lL J.El[il,i",":ffi :"* 
iıe geı erek

Yanşma Başvurusu
Madde 10_
I) Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma yafısmal

3:jJ 
o.",yı,,"a"- vi,ı"..J. ;L;;';;;; j;T'ffiTffi*ffi%11lH,#h;:

iklik gösterebilir. Ömeğin; İt
iller hazırlık stlrecinin jOz

Seçici Kurut Üye|eri ve Yanşmalann DeğerlendirilmesiMadde 1 l -

nnans[u Ek-2'de yer alan değeılendirme

3



GeneI EsasIar
Madde 12-

rlaııan Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma

3) Yanşmalaıda "vatan 
-sevgisi" 

temalı şiirler 
. 
seslendirilecektil. İl birincisi olan

ilİ'r'jİİŞ.,,"o,|i':#?İ;#.ff.lv*ş,*,*"y"p,ı,"^;;;;;;'io!#';;uc.o"ı

özel Esaslar
Madde 13-

oru"ur.l]r. '*u-ada 
kaülımcılar taıafindan okunacak eserlerin konusu .Vatan Sevgisi'

4 dakikayı geçmeyecektiı. S.ıirenin aşılması duıumunda isecezas1 rrygulanacakiu. Her dakikay ğ"d;;-ÜrJ.tk"
o"c*,İİrcYiff#İcıl,g, 

il vanınııannakatıldıklai, eserle Grup ve Tıirkiye Finaline katılır. Eser

taıafi ndan temin edilecekir.

anşmanın .Lf,fi#ll'ffffi edeme kuruıu

Mıli yükümlülükler
Madde 14-

4



uanlama hizrneti ile jtiri üyelerine

bittikten

şeklinde

ııınaz, o, orrrn Hfr!İŞ*tgrr*. vE cEZALARI
ıtirazlar
Madde 15-

itiraz, yanşma bitimine müteakip yapı[ıı. Bu
yuprlrr.
puaıılara itiraz edilemez.

ödtııer
Madde 16_

Pj.ıprr" Suçlan ve Cezalar
Madde 17_

anİı,

yanşmaya katılına, birkaç

12) 4 ilncü bendinde
elinden almır. Genel

5



lan katılrmcılaı; Genel Müdtlrlükçe

l törenİne mazeretsiz olarak katılmayan]ar biı (l)

u",,J],,}THli#:H,i;l?el Müdijılü tarafindan dijzenlenen tutanak geçerli olup,

GENEL MtüDt RLU" * rJf,H^3ffgrL%"-HARAF,INDAi\{ yApILAcAK
Madde 18- İŞr-nn

Müdürlük tarafindan;
i dtlzenleme,

si.isleme işi,
temini işi,

. 
on taıutm filıni hizrrıeti isi^
temini işi,

" }Jİi.iı.""ıtt.

Ş;:J;:r-*rnın 
diizenlendiği iı Müdürıügü tarafından yap acak işler:

4) Yanşma stiresince, sğı_k ve gtivenlik tedbibulunduıacaktıı J..ğır^. vğ guvenılk tedbirleri için yeteıli sayda personel

ber temin etırıesi gerel«nektediı. (Her bir iI

tehlikeli durumlaı için ambulons ve ittaiye
Katılrmcı İt Müdürlükleri tarafındın;
Madde20-

toplantıya ve kura çekimine, il ekibi



3) Grup Yanşmalarına katılacak gençletin her b:yaptırm4 \qLır.v'ıll tenÇlenrı her biri iÇin sağlık ve seyahat sigortası

anması durumunda D-2 belgesi olan ve en az

]acaktır.

,lrr,,,iffi :tfffi il;,,.iilİ#İff il
elerinin bannması ve beslenmesi konusunda

örevlendirecek,
ın yapdacağı yel, yanşma tarihinden önce

edbiri alacak,
kayıtlan ve fotoğaflan

;

toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve

arlayarak ödüIeri, sahnefl, ses diizenini vb.

sonuçlandırma.lç jiirinin talimatia
ya oa ınceletnek.
nlerle ilgili olarak katıIımcılann

şmacılan, sonuç bildirrne

2) Grup Birinciliği ve T;i.ı.:.,_ D:__r! ı, Üdtirltğe göndermek,

için tedbir atır.
Bu kaPsz için tedbir atır.yapaıak, bılgitendirmede bulunma-ı.

b)
ı ol sağlamak(teknikbir sıkınt ol
c) seçici

Müdilrlüğe bildirme(
c) seçici
ğe bildirme( uğgğrlenoırıiıe nofu veya di§iincesini Genel
d) yanşmayla ilgili belge ve futanaklan imza,ayarak Genel Müdiirlüğe testim ehnek.

BnŞİxcİ nÖr,üıvr
Talimatıamede Eüküm Bulunmayan lialler
Madde23-

. l) Bu Talimatıamenin uygulanmasmda ortavauygulaınaya yönelik veni dyetkilidir. ;tı,.,ı"il"ı".-..ita#"ri'"ö"i,Hrjil",İf'BE 
f,SiT;1il;



EK -1

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI ŞİİR YARIŞMASI
BAŞVURUFORMU

BAşVURDUĞUİI"/GM

KATILIMCININ ADI SOYADI

YARIŞACAĞIKATEGORİ

ESERİNİNADI

DOĞUMTARİEi

TELEFONNUMARASI

MAİLADRESİ

BAŞÜURLmJALANIN
ADI-SoYADI

iııızesı

8



EK _2
GENçLİK MERKEZLERİ ARASI şİİR Y.ARIşl},Ir{,sIDEĞERLEı,DiRIre;İlörcsı

V*g, v" Toolİa
O*ukluoru ,"Gaara

Ses Tonu veNefes-

9



iriRAz EDEN KuRLMt IN ADI

soRuMLu yöuariciNiN ADI - soyADI
irinaz koNusu

iTiRAzIN DAyANDIĞı «uRarıan
ırcırı uaoopsı

İsTEK

EK -3

soRuMLu vöıveTiciNiN
ADI-sOYADI

İııızası

":r»ir.nrçnsi

cBNçr,ix nİ3"y1 ırtni cnıvtı, ıriin ünıüĞüşm, YARIŞMA.I nuznıvı,rnre-iiıiinu BAŞKANLIĞnve

10



EK -4

GENÇLiK MERKEZLERİ ARASI ŞİiR OKUMA YARIŞMASI
SONUÇbİLDİRME FORMU

BİLDiRiM YAPAN iL

KATILIMCININ ADI SOYADI

YAzuŞACAĞI KATEGORİ

ESERiNİNADI

DOĞUMTARİHi

TELEFONMJMARASI

MAİLADRES|

r--"l 14_18 Yaş E 19-25 Yaş

SORUMLU YÖNETiCİNİN
ADI-SoYADI

iMZAsl

İHrr"trH"T}ffi;'#r* en geç to gün öncesine kadar etkin,ikter@esb.gov.tr _

YanşmasınaBaşvuran-lZ-iE$
Yarymasın-Eaşvu-ii-@)5$

17
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T.C.
GENÇLiK VE SPOR IrAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdü rlüğü

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI KISA OYUN YARIŞMA TALİMATr

niniNci nöı,üivı
GENEL HÜrÜıvıı,rn

Amaç
Madde l- Bu talimatın amacl; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri

arası yapılan I(ısa oyun yanşmalarını ve yanşma sürecini dtızenlemektiı.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; GenÇlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası Kısa

oyun yarışmalannı ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kupıu..'

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnanrenin 7'nci maddesine dayarularak hazırlanmıştır.

Tanrmlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı,
Genel Müdtirlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdtırltik Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafindan

görevlendirilen kişileri,
İl Dtızenleme Kurulu: İl ııııtıdurtı veya teırısilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden

oluŞan ve kısa oyun yarışmalarını düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri ytıruİen İl
Kurulunu,

Seçici Kurul: İl, grup ve Türkiye Finalinde
değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu,

yarışacak ekiplerin performansını

Sorumlu Yönetici/İl Kısa Oyun Sorumlusu: il Mtidtirlüğünce belirlenen; düzenleme
kurulu ve seÇici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

SeÇici Kurul Üyeleri: Tiyatro ve oyunculuk alanında uzman veya üniversitelerin ilgili
bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri,

ll Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği ,,,,arı,sn ılı.ı
Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirtendiği i,aı,ışmaları,
Ttirkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin

belirlendiği yarışmayı,
Katılımcı: Gençlik merkezlerine kayıtlı olan ve yarışmalara katılmak tizere başvuru

yapan kişileri ve grupları
Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağıpuanlama ölçeğini,
Ekip: Yanşmaya katılacak ve performans sergileyecek kişileri, ifade eder

1.



iriNci nöı.ürvı
YARlŞM,\LAR

Yarışma Katılma Şartları
Madde 5-
GenÇlik Merkezleri Arası Kısa Oyun Yarışnralarına gençlik merkezlerine üye 14-29 yaş

Aralığındaki(20O3 ile l988 yılları arası) tünı gencleı,. ekipleriyle başvurabilirler.

Yarışma Kategorileri
Madde 6-
Kısa Oyun yarışmaları değerler eğitimi koııı,l ,ı,,ırda;(Sevgi, Saygı, Sorumluluk, Adalet,

Yardım Severlik, Doğruluk, Dürüstlük, Sabır, t]rcı},.ı-ııılik, Cüveır, Hoşgörü, Alçakgönüllülük,
Empati, Kanaatkdrlık, Çalışkanlık, An a-baba sev gi si, Vatan sev gisi)

a) Komedi (Galdarme)
b) Dram (G al dar e r e k du ş an dar m e) tirlerinde düzenl enecekti r.

Yarrşma Basamakları
Madde 7-
1) Yarışmalar;

a) İl birinciliği yanşması,
b) Grup birinciliği yarrşması,
c) Tiirkiye finali yarışması,
Olarak 3 (Uç) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;
a; İ1 birinciliği yarışması; İl düzenlen-ıc l;.ıı,ıılları tarafindan 2017 yılı Şubat ayında

yapıh. Birinci olan ekip, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır,
b) Grup birinciliği yarlşmasl; Genel Müdürlükçe 2017 Mart, Nisan ve Mayıs

aYlannda diizenlenir. Birinci olan ekip Mayıs ayında yapılacak Tiirkiye finali yarışmalarına
katılmaya hak kazanır.

c) Türkiye finali yanşması; 20l7 Mayıs avı içerisinde Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Yarrşacak Ekipler
Madde 8-
1) Yarışmada sahnelenecek eserlerin süresi en az 8 en faz|a 12 dakika olmak

zorundadır. Ana ve ara dekor taşımaları ile oyun soffasl yapılan selamla süreye dahil edilmez.
Sürenin aşılmasr durumuıda ise ilk 4 dakikada her bir dakika için 5'er puan kesme cezasr
uygulanır. Bu stirenin de aşılması durumunda ekip diskalifiye edilir. Dakikayı geçen her
saniye bir dakika olarak kabul edilir.

2) Yarışmaya katılacak ekipler en a7.3 en f;ıılı 15 kişiden oluşacaktır. 15 kişi sının
sadece oyuncular için geçerli olup ayrıca bir ekiptc; i il sorumlusu, l yönetmen, l ışıkçı, l
sesçi ve makyöz ile diğer takım görevlileri bulanabilecektir. Ses ve ışık ayarlamalan için
Genel Müdürlük personel görevlendirecektir. Ancak isteyen ekipler kendi ışık ve sesçisini
kullanabilecektir.

3) Ekipler; il, grup ve Türkiye Finali'ne aynı eserle katılmak zorundadır.
4) 2017 yılı Kısa Oyun yanşmasına önceki yılda Türkiye finalinde ikinci ve üçüncü

olarak dereceye girmiş ekipler farklı bir oyunla tekrar yartşmaya katılabilirler.

.t
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Yarışma Takvimi
Madde 9-
Gençlik Merkezleri Arası Kısa

ayında yapılacaktır. Grup finalleri
aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

Oyun yarışmalarının İl Birincitiği ayağı 2017 yılı Şubatile Türki,c Finali'nin yapılacag, iııJ, ve tarihleri ise

YER
Doğu Anadolu Finali Mala 23 Mart2017A.nadoluBcllg@

Anado]u Bölge Finall Cazlarıte
30 Mar120|7
06 Nisan 20l7Karadeniz BolEe F'ınali Saııısırn 13 Nisan 20l7Marmara Bölge Finali Bursa 20 Nisan 20l7

Ege Bölge Finali 27 Nisan2}l7ABdeniz Bölge Frnul, A"trlyu 05 Mayıs2017RKIYE F ALI ANKARA l8 Mayıs 2017

Kısa OYun YarıŞması Grup finallerİne katılacak i]ler yarışma günlerinden bir günönce YarıŞmanın YaPılacağı İle gelerek prova )/ıı_]ı.,1 ,ı!ıı| yarışmalarının bittiği gün illerinedönecektir, otellere girişİer.u"]t 09,00'ııa ıı:o0 u.ur, g.İçrkleştirilecektir.
Yarışmalar
Madde 10-
1) GruP YarıŞmalarından bir önceki gün yöneticiler ve yönetmenlerle teknik toplantıYaPılacaktır, Mücbir sebePler dıŞında toplant"ıya tutrın uyu.. ekipler yarışmaya alınmayacaktır.Teknik toPlantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik -".kÇird. yapılacak olup saatleri GenelMüdürli.ik Dtizenleme Kurulu tarafindan n ]o."-ı"i".r"" liıairilecektir.2) EkiPlerin Yanşma gtinündeki sahnc .,,u., Ğ*el Müdürlük Düzenleme Kurulutaraflndan belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere uçrı.İurr.. Genel Müdürlük DüzenlemeKurulu gerekli gördüğü zorunlu hailerde değiş"iklik y"p"iiii..

uru.uuİ]r.'uiPler 
YarıŞma gününden 1 gün ln..a.r, yur,ş.un,n yapılacağı ile gelerek prova

Yanşma Başvurusu
Madde 11-
1) GenÇlik Merkezleri Arası Kısa Oyun yarışmalarının duyuru |arı 2016 yılı Aralık ve

"'!"'J '"* 
aYlarında YaPılacak olup bu ta.in İyru unau-uuşr,.r-ların alınacağı tarihi ifade

süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl
şubat aytnın sonu olarak seçen iller hazırlık siirecini göz Entine

sc nuna kadar uzatabilir.
3) YarıŞma baŞvuruları ise Gençlik Merkezleri Arası Kısa oyun Talimatnamesine (Ek_1)'e göte YaPılacakhr. Başvurular; il Düzenleme Kurulu ,. iİ;r;;k;;;ö;;" sorumlulantarafindan alınacaktır- İl dtızeyinde birinci olan gruplarailişkin olarak Sonuç biıoi.-" Formu(Ek-5) diizenlenerek gruP Yanşmalarının 

-yapılmasında, l0 gün 'öncesine 
kadaretkinlikler@ esb. gov.tr adresine elektronik o larak gönderilecektir.

seçici kurul Üyeleri ve yarışmalarrn Değerlcnıiirilmesi
Madde 12-
l) YanŞmalarda değerlendirme yapacak seçici kurui üyelerinden oluşan kuruldur. Bu

kurul; il birinciliği, gruP birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.

-
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z; İl Utinciliği safhasında göreı. yapacak s,",,ci kurul üyeleri il Duzenleme Kurulutaraflndan seçilen ve üç (3) asil üyeden oluşan kuruldur. söz konusu kurul il Müdürlüklerince
belirlenir ve jtıri görevi yapmak üzere Kurul tarafından oluşturulan ekipte Gençlik MerkezitiYatro hocasr, Şehir tiyatrolarından getirilecek jürilcr ve alaırınd a uzman akademisyenler
bulunabilir, GruP Birinciliği ve Türkiye Finali Scçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafındanalanında uzman kiŞiler arasından seçilĞn, birisı saııat çl en az3 (Türkiye Finali,nde ise 7 ünlü)üyeden oluşan kuruldur.

ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan
ndirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan
değerlendirme yapılır.
an toplulukların değerlendirmesini yaparak,
a verirler.

4) SeÇici Kurul .ÜYeleri ekiplerin performansını Ek-3'1e yer alan değerlendirme
belgesine göre yapacaktır. Değerlendirme belgesine ek olarak İl5 pru, seçici kurulüYelerinin kanaat 

19tu 9|acaktır. Bu puanı seçici kuıı,l ıiy,eleri nihai değerlendirme esnasındauYgun buldukları bir ekiP iÇin kullanabilecektir. (Seçicİ kurul üyel..r b, |r*, kullanmakzorunda değildir.)

Genel ve özel Esaslar
Madde 13-
1) YanŞmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Kısa Oyun yarışması talimatına göreyapılır.
2) Yarışmada sahnelenecek eserler

Talimatnamesi'nin Ek-2'sinde yer alan k<ınu
yanşmalarından en geç 10 gün öncesinden İl
senaryosunu Genel Müdürlüğe göndermek zor

3) Sahnelenecek eserlerin
Devleti yöneticilerine hakaret ve
barındıran, argo veya küftr buluna
siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde v
markayı öveıı/eleştiren, reklam yapan, ahlaki
duYgulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküın, söz ve eylemler bulunamaz. Bu tarz
senarYo ve eYlemlef vade eclilnıeyeceği gibİ dogaçlama olarak yukarıda
sayılan hususlardan inde ise etij alsnlıfiye edllecektir.

4) YanŞmaYa merkezlerine kayıtlİ olmak zorunlu olup, özel
teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.

S) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği
YarıŞmalarlna aYrl aYrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen tek bir ekİp
katılabilir.

6) EkiPler istediği kategoride yarıştr, seçici kurul üyelerinden en yüksek puanı alan
grup sonraki aşamaya geçer.

7) EkiPler GruP YarıŞmalarına gelirken sahnecle ihtiyaç duyacakları; doğal ses, miizik
Ve ses efektlerini bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarrnda getİreceklerdir.

8) Komedi türü yarıŞmaları; Kişilerin, olay ve Adetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini
göstermek amacıyla ders vermeyİ ve hoşça vakit geçirtmeyi hedef edinen tiyatro çeşidinin;
karakter, töre, Yergi, entrika ve diğer dallarındaki bir eserin sergilenmesiyle icra edilecektir.

9) Dram ti.irü yarışmaları; Hem ]<oırrik lıcnı J J l; olayları günltik hayattaolduğu gibi
iÇ iÇe anlatan (güldtirü unsuru taşıyan ve düşünmeye iten) tiyatro tiıründeki eserlerin
sahnelenmesi ile icra edilecektir. Oratoryıo türündeki eserler kabul edilmeyecektir.
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10) Her iki ttırde de ekiplerin oyunu sahnelemede gösterdiği performansaverilecektir, Puanlama bireysel oyunculuğa değil ekibin genel performansınaverilecektir.
1l) Performans sergileYecek ekiptekı tüm oyııncular 14-29 yaş aralığında olmak

İHg:[, 
SenarYo gereği bile olsa belirtilen yaşın altınd aveyaüslünde kimseler oyuna eşlik

12) Her iki türde de ekiPlerin oyunu sahnelemede gösterdiği performansa puan

J:liİ:::[il, 
Puanlama bireysel oyunculuğa c,,a'I ekibin geneı "p.İfo..*.,ru 

göre

ve yanşmanın durdurulmasına; düzenleme

Mali yükümlülükler
Madde 14-

ı İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç
eri, nakliye vb. ihtiyaçlar Geneİ

ı.ı:ııiı puanlama hizmeti ile jiiri üyelerine
ktadır.

dekor masrafları için ödenek kullanılmayacak
katılınaya hak kazanan ekibin dekor kostüm

«icic ııck kullaırılacaktır.
k) ve Genel
katıla üş yol

2017 y acaktır.
öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten
ığı gün konaklama yapılmayacaktır.

yarışmalarında konaklamalar 2 gün şeklinde

ı ıınaz, ö n ü ı,ı, E n, HşJİ}f,li tg tYl'" ı v E cEzAL A RI

İtiraz|ar
Madde 15-
l) Itiraz|ar, GenÇlik Merkezleri Arası Kısa ()ı,tın Talimatının ekinde yer alan itiraz

dilekçelerine (Ek-4) uygun olarak düzenleme kuruluna yapılır.
2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekç.l..i l.uurl edilmez ve reddedilir.
3) ToPluluk elemanları ile ilgili itirazJıar yanşma sürecinde yapılır. yarışma bitiminde

yapılacak itfuazlw geçersiz sayılır.
4) YarıŞmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu

stirede yapı lmayan itit azlar inc e l em e ye alırıırıaz.
5) İtir azlaı, sorumlu yö ne ti c i l er tarafind an y ap ı l ı r.
6) seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

puan
göre
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il birincisi olan gruplara Il Müdürlüklerinin uygun
har c amalar G en el Mü dürl üğün gön derdi ği cldenek"ten

? 9*P YarıŞmalarında ilk 3'e giren gı,uplara başarı beigesi ve pIaket verilir.
3) TükiYe finalinde baŞan belgesi ve plaketin yun, ,,rubeneı ütidtırlıığun uygungöreceği ödüller verilir.

Disiplin §uçları ve Cezalar
Madde 17-
l) YarıŞma öncesinde, YarlŞma _esnasrnda veya yarışma somasında organi zasyona,düzenleme kurulu üYelerine, seçici İ<urul üyelerine ve olg.. uu,rn görevlilere karşı;

a) Duyulacak şekilde küfür eden veya köttı _.;;;ı İoyleyenlerin,
b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bultıı.ı:,,ı. nrğanizasyonu ve yarışmayı protestoedenlerin,
c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
d) organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
e) BaŞkalarının kimliklerini kullaırİıra, başkalaı,ı yerine yarışmaya katılma, birkaçfarklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere levessül eclcnlerin,
f) YarıŞma talimatının Genel ve Özel prasıu.lcılümünün (madde 13) 3. bendindebelirtilen hususlara aYkın performans 

_koyanların, |*rş-u hakları elinden alınır. GenelMüdürlük Dtizenleme Kurulu kar anyla ekipi er ai rı.ıi n|" 
"olı 

ir.2) Yukanda belirtilen konularda cezalandırılaır katılımcılar; Genel Müdtirlükçedüzenlenen yarışmalara l (bir) yıl süreyle katılamaz.ıar.
3) YarıŞmalar sonucundaYapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklarda bir (1) yıl süreyle yanşmaya a|İnmaz|ar.

ödııüıe.
Madde 16-
1) İl birinciliği yarışmalarında

gördüğü ödül verilir. Öatıl için yapılan
karşılanır.

4) Yarışma sonucunda Genel }vfüdtlı]ıi], ..ıı. .. I

katı lımcılardan savunma istenmez.

GENEL ıvıÜ»Ünr,Ü«

Madde 18-

ı Jiizenlenen tutanak geçerli olup,

DöRDüNcü görün{
VE iL vıününr,üxı,Bni TARAFINDAN yApILACAK

işrnn

5) Jüri ve puanlama hizmeti,
6) İkram hizmetleri,
7) ı,e kısa. ı,-cı.si1,oıi lanıtıııı filmi hizmeti işi,8) in tasarıını ve reırıııri işi,
9) ve temini işi,
lO)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.
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Grup Yarışmasrnın düzenlendiği İl ivlllOtlrlilğü tarafindan yapılacak işler:
Madde 19-

1) Yarışmalar günü yarışmaların başlan-ıasınclan en az ] saat önce (bu süre saat 10:00

olarak düştinülmektedir ancak bazı illerde kalılımcı sayısına görc değişiklik gösterebilir)
koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri
yarışma salonunda hazır bulunacaktır. 0l Müdlirlüğü personeli resmi giyinecek ve

kendilerininhazırlayacakları yaka kartı yarışma sf ı, ,;;ncc btı_vunda asılı duracaktır.)

2) Oryanizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin
ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmastna ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için dtizenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayar|ayarak, yarışma
tarihinden en az l0 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en

kısa si.irede katılımcı illere de iletilecektir.
4) Yanşma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel

bulunduracaktır.
5) Organizasyona katılacak iller için birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il

için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye
getirme işlerini gerçekleştirecektir.

Katıiımcı İl lvlllallrlükleri tarafindan;
Madde 20-
l) Il birinciliği yarışmalarını düzenleme,
2) Yarışmadan bir gi.in önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi

sorum]u yöneticisinin katılımı sağlama.

3) Grup Yanşmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası
yaptırma,

4) Yanşmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumundaD-2 belgesi olan ve en az
20 12 mo del otobüs/otobüsler ay ar|ama,

5) Yanşmanın duyurusunu işlemleri yapılacaktır.
İı ıvıtıuıırıüklerinin Diğer Yükümlülükleri

Madde 21-
l) Organizasyonla ilgili gerekli duyrırıı vc taııılırnları yapacak,(radyo,fu,sosyal medya)
2)'Toplulukların yanşmayı izleycb,,ıııelç;, ,.. Jurışma salonunda belli bir bOltlmtln

topluluklara tahsis edilmesini sağlayacak,
3) İmkAnları ölçüsünde, seçici kwul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda

yardımcı olacak,
4) Yarışmalara katılacak illere birer lider göı,cv,lcndirecek,
5) Yanşma programı ve teknik toplantınıır yapılacağı yer, yanşma tarihinden önce

grup/final yarışmasma katılacak illere duyuracak,
6) Sahne ve ses düzenini yaptıracak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alacak,
7) Organzasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtlan ve fotoğrafları

yarışmadan en geç 2 gün sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.



Düzenleme kurulları Görevlcri
Madde22-
l) İl Dtlzenleme Kurulu Görevleri;

a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, ta]imatı açıklamak ve
bilgilendirmede bulunmak,

b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
c) Yarışmanın gerektirdiği <ldtllleri. sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları

tamamlamak,
d) Yarışma|ara y apıiracak İtİr az|arı İı,ı c.,. . -,, ı. soıı!ıçl andırmak,
e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların

yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,

0 Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacılart, sonuç bildirme
formu ve il yarışması tutanağma uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları Görevleri;
a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır.

Bu kapsamdan yanşmalardan bir gün önce il müdiirü ve sorumlu yönelicilerle teknik toplantı
yaparak, bilgilendirmede bulunmak,

b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik
bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek)

c) Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini Genel
Müdürlüğe bildirmek,

d) Yarışmayla ilgili belge ve tutanaklaı,ı iıi;,ıılayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

BEşiNcİ nÖı-Üıvı
Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23-

l) Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve
uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu
yetkilidir.

a-
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EK -1

GENÇLİK MERKEZLERi ARASI KISA OYUN YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU

GRUP YAzuŞMASINA KATILACAK GRURUN
ADI
BuLuNDuĞu iı.
SAHNELEYECEKLERI OYL]N UN ADI
rroca"ıyÖNETMEN ADI-SOYADI Tl .FN
yöxBriciNiN ADI - SoyADı / TELEFoNIJ
vARIşMAK isreniĞi KATEGoRİ : Koınedi( ) Dram( )

GRup/EKlp siı-ciı-rni
ADı- soYADı r.c «ivıı-ix ıııo üıııvııııı ncĞuıvı rnniııi TELEFoN E-PosTA

SORUMLU yÖı.ıBrici

ADl SOYADI

iıızası
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GENÇLİK MERI(EZLERi ARASj l.,!,i \ OYUN YARIŞMASI
KONULiiii.,

EK _2

Sevgi

Saygı

sorumluluk

Adalet

yardım severlik

Doğruluk

Dürüstliik

Sabır

Ana Baba Sevgisi

Vatan Sevgisi

Güven

Özgüven

Hoşgörü

Alçakgönüllülük

L,ıııpati

kanaatkdrlık

( )alışkanlık

üretkenlik

GenÇlik Merkezleri Arası Kısa Oyun Yarışmasına yukarıda beliılilen konu|ara uygun olarak hazırladığım
senaryom ile katılıyorum. Yazdığım eserin herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve alıntı yapılmamış veya
kopyalanmamış olduğunu beyan ederim.

Beyan Sahibinin Adı-Soyadı ve İmzası
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EK _3

GENÇLİK MERKEZLERi AttAsı ., , s.,\ OYUN YARIŞMASI
DEĞERLENDİRMI] BBLGEsİ

Metnin Çalışması (Mesaj -Önerme ) 20

Mimik-Jest 15

Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması l5

Oyunculuk (Beden Dili ve Rolüne Uyguniugı.,, JJlııü! ıiakiııiyeli, Karakter) 15

Şive ve Yöresel Ağız 5

Makyaj 5

Dekor ve Oyun Aksesuarları 5

Giysi-Kostüm 5

Jüri Takdiri l5

,J,L

E«İnİxıcRIJBUN

İıi

Gr_up Adı Eserin Adı

AÇtKLAMA

sEçici KuRuL üyssixiN

Adı - Soyadı

rRİrpRrpR YÜZDE PUANI

GENEL TOPLAM l00





.ı
a

İ

irinez niı,rrçnsi

EK -4

soRuMLu yöNBriciNiN
ADI-SOYADI

iı,ızesı

cnNçr,i« rrizıvrnrrn ni çnNnr ıı,ıününı,üĞü
KISA OYUN YARIşMAs ı otı zn Nr. F,\r n t. ı rRt.tLU BAşKANLıĞıııa

irinaz EDEN KURUMLIN ADI

soRuMLU yöNnriciNiu aoı - soyADI

irinaz koNusu

irinazrN DAyANDIĞı «unarlan
ıı-cırı vıanopsı

isrBr
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EK -5

Bu form Grup yanşmaları başlamadan en cec 
-l0

e- posta adresine gönderilecektir.

:

:Komedi( ) Dram( )

GRUP/El(iP gİı-oİı-rni

DOĞUM TARiHİ

'oi'#r'8""ooJIETİCİ
IMZASI

ı,iin öncı:siı-ı kadar _et[<_inlikler@qsb.gov.tr -

GENÇLİK MERKEZLERi ARASI KISA OYUN YARIŞMASI
soNUC nİr,nİnn"ı. }.oR Mt I

G|LUP YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN
ADI
BULIINDUĞu İı.

E-PosTA
T.c K|MLıK No

l Yarışmasına BaşvuranToplam Gruf Ya rrş m a s ın a B a ş v u ra nT o plam l<iŞ
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T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GENçLiK MERKEzLERİ ARAsI TüRK ıı,ıÜziĞi yARIşMA TALİMATI

giRiNci nöı,üır
GENEL uÜrÜıvrı.En

Amaç
Madde l- Bu talimatın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri

arası YaPılan Türk müziği yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemetİir. 
-

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; GenÇlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası

YaPılan Türk müziği yarıŞmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan,
Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı,
Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

görevlendirilen kişileri,
İl Düzenleme Kurulu: İl lltidılrtl veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden

oluşan ve Türk Müziği yarışmalarını düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl
Kurulunu,

SeÇici Kurul: İl, grup ve Türkiye Finalinde yanşacak gençlerin performansını
değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu,

Sorumlu Yönetici/İl Türk Müziği Sorumlusu: Il Mtıdürlüğünce belirlenen; düzenleme
kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyilkişileri,

Seçici Kurul Üyeleri: Türk Müziği alanında uzman veya üniversitelerin ilgili
bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri,

İl nirinciligi: İl birincilerinin belirlendiği yarışmalarr,
Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmalan,
Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin

belirlendiği yarışmayı,
Katılımcr: Gençlik merkezlerine kayıtlı olan ve yarışmalara katılmak izere başvuru

yapan kişileri,
Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

ifade eder

.1
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ixiışci nörüu
YARIŞMALAR

Yarışma Katılma Şartları
Madde 5-
GenÇlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yanşmalarına gençlik merkezlerine üye 14-29

yaş aralığındaki (2003 ile 1988 yılı arası) tüm gençler başvurabilirler.

Yarışma Kategorileri
Madde 6-
Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmaları;
1) 18 - 2l (1999 yılı doğumlular ve 1996 y/ıı doğumlular),
2) 22 - 29 (1997 yılı doğumlular ve 1988 yılı doğumlular), kategorilerinde; Türk Halk

Müziği, Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarında, 'Bayan Solo Ses/Erkek
Solo Ses ve Solo Çalgı dallarında düzenlenecektir.

Yarışma Basamakları
Madde 7-
1) Yarışmalar;

a) Il birinciliği yarışması,
b) Grup birinciliği yarrşmasr,
c) Türkiye Yan Finali yarışmast,
d) Türkiye Finali yarışması
Olarak 4 (dört) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;
a) İl birinciliği yanşması; İl düzenleme kurulları tarafından 2017 yılı Şubat ayında

yapılır. Birinci olan kişi, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır.
b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2017 Mart, Nisan ve Mayıs

aYlannda düzenlenir. Birinci olan kişi Mayıs ayında yapılacak Türkiye finali yarışmalarrna
katılmaya hak kazanır.

c) Türkiye finali ve yarı
Müdürlükçe düzenlenir.

Yarışmacılar
Madde 8-

final yanşması; 2017 Mayıs ay| içerisinde Genel

l) Yarışmaya katılacak gençlerin gençlik merkezi üyesi olması zorunludur. Üy"
olmayanlar üyelik işleminin ardından katılabilir.

2) İl Birinciliği aşamasında kategori birincileri olan gençler Grup Finaline, Grup
Finalinde de kategori birincileri olanlar Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanır.

3) Katılımcılar; Il yarışmasında icra ettiği eseri Grup Yarışması ve Türkiye Finalinde
değiştirebilme hakkına sahiptir. (İcra edilecek eser 3 aşamada da katılımcının talebi
doğrultusunda değiştirilebilir ancak eser değişikliği Grup Yarışmasından önce Düzenleme
Kuruluna sözlü olarak bildirilmesi gerekir.)

4) 2017 yılı Türk Müziği yarrşmastna önceki yıllarda derece almış performanslardan
sadece Türkiye finalinde birinci olanlar tekrar katı|amaz. İkinci ve üçüncü olanlar ise yeniden
katılma hakkına sahiptir. Geçmiş yıllarda Türkiye birinciliği elde ettiği halde yaş

kategorisinden bir üst kategoriye geçen yarışmacılar tekrar başı,urma hakkına sahiptir.
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Yarışma Takvimi
Madde 9-
Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği yarışmalarının İl Birinciliği

şubat ayında yapılacaktır. Grup finalleri ile Türkiye Finali'nin yapılacağı
ise aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

ayağı 20|7 yıllı
iller ve tarihleri

YER TARIH
1 Doğu Anadolu Bölge Finali Malatya 2l Mart2017
2 Iç Anadolu Bö]ge Finali Eskişehir 28 Mart2017
J Güneydoğu Anadolu Bölge Finali Gaziantep 04 Nisan 2017
4 Karadeniz Bölge Finali Samsun 11 Nisan 2017
5 Marmara Bölge Finali Bursa 18 Nisan 2017
6 Ege Bölge Finali lzmir 25 Nisan 2017
,7 Akdeniz Bölge Finali Antalya 03 Mayıs 2017
8 Türk Müziği Yarı Final Ankara 14 Mayıs2017
9 TURKIYE FINALI ANKARA l5 Mayıs2Ol7

Yarışmalar
Madde 10-
1) Türkiye Finali öncesi düzenlenecek olan Yan Finale Grup Finallerinde derece alan

tüm kategorilerdeki yarışmacılar katılacaktır. Yarı Finalde her kategoride en iyi puanı alan ilk
3 kişi Türkiye Finaline katılmaya hak kazanacaktır. Yarı Finalde elenen gençler ile il
sorumluları Türkiye Finalini izleyecek ve Final bitimine müteakip illerine döneceklerdir.

2) Grup yarışmalarından bir önceki gün yöneticiler ile teknik toplantı yapılacaktır.
Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan kişiler yarışmaya alınmayacaktır. Teknik
toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri Genel Müdürlük
Düzenleme kurulu tarafindan İl sorumlularına bildirilecektir.

3) Katılımcıların Grup Finallerindeki sahne sırası Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu
tarafindan belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel Müdürlük Düzenleme
Kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir.

4) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önce yanşmanın yapılacağı ile gelerek prova
alacaktır.

Yarışma Başvurusu
Madde 1l-
1) Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği yarışmalarının duyuruları 2016 yılı Aralık ve

20|7 Ocak aylarında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade
eder.

2) Yarışmanın başıııru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl
yarışmasının yapılacağı tarihi Şubat ayı sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne

alarak başvuru süresini Şubat sonuna kadar uzatabilir.
3) Yarışma başıııruları ise Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği YarıŞma

Talimatnamesi'nin Ek-l'ine göre yapılacaktır. Başvurular; İl Dtlzenleme Kurulu ve İllerdeki
Türk Müziği sorumluları tarafindan alınacaktır. İ1 düzeyinde birinci olan kişilere ilişkin olarak
Sonuç Bildirme Formu (Ek-5) düzenlenerek grup yarışmalannın yapılmasından 10 gün

öncesine kadar _etkııliklq_r@gs.!€91,.$ adresine elektronik olarak gönderilecektir.
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Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmalarrn Değerlendirilmesi
Madde 12-
1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu

kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.
2) Il birinciliği safhasından görev yapacak seçici kurul üyeleri il Düzenleme Kurulu

tarafindan seçilen ve üç (3) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Vuatrluklerince
belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere Kurul tarafından oluşturulan ekipte Gençlik Merkezi
müzik eğiticileri, MEB'e bağlı oku]lardaki müzik öğretmenleri veya alanında uzman
akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir heyet bulunabilir.

Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafindan
alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az3 üyeden oluşan kuruldur.

3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yanşmadan sonra toplanır. Yarışmadan
önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan
sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

4) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak,
sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler.

5) Seçici Kurul Üyeleri kişilerin performansını Ek-3'te yer alan değerlendirme
belgesine göre yapacaktır.

Genel Esaslar
Madde 13-
1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Türk Müziği yarışması talimatına göre

yapılır.
2) Yarışma yerleri ve tarihleri; il birinciliği yarışmalarında İl lrrludtırltıkleri tarafından,

grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında ise 9. Maddede belirtildiği tarihlerde
düzenlenecektir. (Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde 9. Maddede yer alan tarih ve
illeri değiştirebilir.)

3) Yarışmacıların her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne öncesi/sonrasında:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konulan içeren, ırkçılık yapan ve
ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren,
siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir
kişi, makam ya da markayı överı/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan,
maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde
bulunamaz. Bulunduğu takdirde ise diskalifiye edilecektir.

4) Yanşmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel
teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.

5) İlde birden faz|a genç|ik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği
yarışmalarrna ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen belirlenmiş
kategorilerin her birinden bir kişi katılabilir.

6) İl Yarışmalarında dereceye giren katılımcıların bilgileri Grup yarışmalarından en geç

10 gün önce Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
7) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanm durdurulmasına; düzenleme kurulu

üyeleri yetkilidir.
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özel Esaslar
Madde 14-
l) Solo Kız - Solo Erkek Ses Yarışması;

a) Bu yanşma, geleneksel Türk müziği türlerine yönelik yapılır. Bu kategoride eserin
giriş kısmı olan intro kısaltılacak ve eserde tekrar edilen yerler bir defa okunacaktır.
Uygulamaya yönelik gerekli provalar yarışmadan bir gün önce yapılacaktır.

b) Bu kategoride, geleneksel Türk müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra
edilen uzun hava, gazel, kaside gibi tqrler münferit olarak icra edilebilir. Eser seçimlerinde
TRT ve Küllür Turizm Bakanlığı repertuarı zorunlu değildir. Ancak performe edilecek eser
kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de arabesk/fantezi türünde bir
eser olmamalıdır. Seçilen eser arabesk/fantezi türüne yakınsa Genel Müdürlük eserin
deği ştirilmesini isteyecektir.

c) Geleneksel Türk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya
kıtalar arasında uzun hava, gaze|, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer almamalıdır.

ç) Soliste tüm çalgıların eşlik etmesi zorunludur. Solistin, kendisi çalıp okumak
istediği durumlarda ise isteği halinde çalgı grubu kendisine eşlik etmeyecek ancak soliste
herhangi bir artı puan da verilmeyecektir. Solistin çalmasındaki hatalar ise kendisine ait
olduğundan teknik bir sebeple yapacağı itirazlar da kabul edilmeyecektir.

d) Değerlendirmede, ilgili müzik türünün ağız, yöresel icra, üslup, tavır ve yorum
özelliklerine önem verilir.

2) Solo Çaleı Yarışması;
a) Bu yarışma, geleneksel Türk müziği türlerine ve icrasrna yönelik yapılır. Süre 5

dakikadır. Eser sayısı l ile sınırlıdır.
b) Bu kategoride, geleneksel Türk müziğinin usullü (ritimli) türlerinden eserler

seslendirilir.
c) Geleneksel Türk müziği türlerinden açış, taksim gibi usulsüz (serbest) ölçülü

formlardan seçilen icralar, tek başına seslendirilemez. Ancak, yarışma süresi içerisinde
seslendirilecek ritimli ezgilerin başında ya da arasında serbest formların icrasr mümkündür.

ç) Solo çalgı, tek başına icra yapar.
d) Değerlendirmede, ezgi önemli bir unsur olduğundan vurmalr çalgılar, solo çalgı

kategorisine katılamaz.
e) Değerlendirmede, ilgili müzik türünün yöresel icra, üslup, tavır ve yorum

özelliklerine önem verilir.
f) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmarun durdurulmasına; düzenleme

kurul üyeleri yetkilidir.
g) Yarışmacılar hem Solo ErkektKız Ses hem de Solo Çalgı dallarında, Il, Grup ve

Türkiye Finaline farklı eserle katılabilir. Eser değişikliği Yanşmalardan en az bir giin önce
Düzenleme Kurulu üyelerine bildirilir.

Mali yükümlülükler
Madde 15-
l) Gençlik Merkezleri Arası Kısa Oyun Yarışmalar, İl Birirrciliği aşamasında ihtiyaç

duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel
Müdilrlüğün göndereceği ödenekten karşılanacaktrr.

Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarrnı puanlama hizmeti ile jüri üyelerine
program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.

2) İl Birinciliği safhasına katılan kişilerin dekor masrafları için ödenek kullanılmayacak
olup bu safhada birinci olarak Grup Finallerine katılmaya hakkazanan ekibin dekor kostüm
ve nakliyesi için Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenek kullanılacaktır.
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3) Grup Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel
Müdürlükçe karşılanacak olup Grup Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol
harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri İl Mtidtirltik|eri2017 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

4) Grup finalleri ve Türkiye Finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayı|ı
Harcırah Kanuna göre ödemeler yapılacaktır.

5) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten
sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.

* Doğu ve Güneydoğu Anadolu Grup yarışmalarında konaklamalar 2 gin şeklindeolacaktır. I

üçüNcü göLüvI
DEĞERLENDİRME, iıiR qz, önüıı,rcn, nisipriN SUçLARI vE CEaALARI

Değerlendirme
MADDE l6- (1)Bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin

kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100
puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve
hazır bulunuşluk (l5 puan) ana başlıkları olmak izere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur.
(Ek- 3)

l)Teknik: Değerlendirrne aşamasrnın 50 puanlık dilimini kapsar. Teknik boyutta
bulunan her alt değerlendirme kategorisi, l0 puan üzerinden değerlendirilir.

a) Ritmik Bütünlük: Eserdeki tartışsal öğelerin, belli bir düzen ve kontrol

çerçevesinde icra edilip bitirilebilme becerisidir.
b) Entonasyon: Seslerin, doğru frekans değerlerinde ve işitme aralığında

seslendirilmesidir.
c) Tavır: Eserlerin ifadelendirilmesinde, yöresel kimliklerin ve karakterlerin ortaya

çıkmasını sağlayan biçimsel özelliklerin icrada belirtilmesidir-

ç) Çalma ve Söyleme Uyumu: Eserin icra edilmesinde, çalgı topluluğunun ya da

seslendirenlerin birbirleri ile olan uyumudur.
d) Notaya Uygunluk: Eserin, seçici kurul üyelerine sunulan notasına uygun icra

edilmesidir.
2) Yorum: DeğerlendirTne aşamasınrn 35 puanlık dilimini kapsar. Yorum boyutunda

bulunan Müzikalite kategorisi 20 puan, Üslup kategorisi ise 15 puan üzerinden değerlendirİlİr.

a) Müzikalite: Bir müzik eserinin anlamlandırılması ve dinleyenlere en iyi şekilde
aktarılması, icracrlarrn müziğin dinamiklerini (hız, gürlük, nüanslar) nitelikli ve ulıımlu bİr

biçimde uygulamasıdır.

Tablo-l. Değerlendirme Belgesi

DEGERLENDİRME BELGESİ
TEKNIK (%50) Puan YORUM (,^35| Puan HAZIR BULUNUŞLUK (v"l'], Puan

Ritmik Bütünlük 10 Müzikalite 20 Akort 5
Entonasyon 10 Uslup 15 sahne Disiplini-kıyafet 5
Tavrr 10 Eser Seçimi 5
calma ve söyleme uyumu 10

Notaya uysunluk 10

ToPLAM 50 ToPLAM 35 ToPLAM l5



b) Üslup: Sanatçıya, yöreye ya da esere özgü renk, anlatım biçimi, tarzve söyleyiş
öze||iği, biçem.

3) Hazır Bulunuşluk: Değerlendirme aşamasrnın 15 puanlık dilimini kapsar. Hazır
bulunuşluk boyutunda bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 5 puan üzerinden
değerlendirilir.

a) Akort: Eser icrasında tüm çalgıların kendi içerisinde ve birbirleri ile olan ses
uyumudur.

b) Sahne Disiplini-Kıyafet: Katılımcıların sahnedeki hal, eda, tavır, kılık kıyafet,
sahneye yerleşme düzeni gibi tüm yarlşma performansları boyunca uyguladıkları davranışlar.

c) Eser Seçimi: Katılımcılarln yanşma şartnamesinde belirtilen eserler arasından
performanslarına ve seçtikleri eserdeki anlatımı aktarabilme becerilerine yönelik eserleri
belirlemesi ve eserin zorluk derecesidir.

ıtirazlar
Madde 17-
1) Itiraz|ar, bu talimatnameye ekinde yer alan itiraz dilekçeleri (Ek-4) ile Düzenleme

Kuruluna yapılır.
2) Ömek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedi]ir.
3) Itiraz|ar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itiraz|ar geçersiz

sayılır.
4) YarıŞmadakazanı|an birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu

s ürede yapılmayan itir azlar i nce lenmey e alınmaz.
5) Itiraz|ar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.
6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

ödııııer
Madde 18-
l) İl birinciliği yanşmalarında il birincisi olan gruplara İl Müdürlüklerinin uygun

gördüğü ödül verilir. ÖaUl için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten
karşılanır.

2) Grup yarışmalarında ilk 3'e giren gruplara başarı belgesi ve plaket verilir.
3) Türkiye finalinde başarı belgesi ve plaketin yanl sıra Genel Müdürlüğün uygun

göreceği ödüller verilir.

Disiplin Suçları ve Cezalar
Madde l9-
1) Yarışmalar öncesinde, yanşma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona,

düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;
a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organİzasyonu ve yarışmayı protesto

edenlerin,
c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
d) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturarıların,
e) Başkalannın kimliklerini kullanma, başkaları yerine yanşmaya katılma, birkaç

farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin,
f; Yarışma talimatının Genel Esaslar başlıklı 13 üncü maddenin 3'üncü bendinde

belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma haklan elinden alınır. Genel

Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla kişiler diskalifiye edilir.
2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe

düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.



3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar
da bir (l) yıl süreyle yarışmaya katılamazlar.

4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafindan düzenlenen tutanak geçerli olup,
katılımcılardan savunma islenmez.

nönnüNcü nörüıvı
GENEL ıvıÜ»Ünr,Üx vrc iı, ıvıüıüRLüKLERİ ranarıNDAN yApILAcAK

IŞLER
Madde 20-
Grup, Yarı Final ve Final Yarrşmalarında Genel Müdürlük tarafindan;
1) Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme,
2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarrnrn temini işi,
4) Sunum-Sunucu hizmeti işi,
5) Jüri ve puanlama hizmeti,
6) İkram hizmetleri,
7) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanrtım filmi hizmeti işi,
8) Ödtlllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,
9) Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,
1O)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.

Grup Yarışmasının düzenlendiği İl lvlllatirlüğü tarafından yapılacak işler:
Madde 21-

1) Yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00

olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir)
koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri
yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (Il Müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve
kendilerininhazır|ayacakları yaka kartı yanşma süresince boyunda asılı duracaktır.)

2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin
ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasrna ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarlşma

tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en

kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir.
4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

5) Organizasyona katılacak illere birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il
için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye

getirme i şlerini gerçekleştirecektir.

Katılımcı İl lvltlOllrlükleri tarafindan;
Madde 22-
l) İl birinciliği yarışmalannı düzenleme,

2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi

sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama,

3) Grup Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası

yaptırma,



4) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumundaD-2 belgesi olan ve en az
2072 model otobüs/otobüsler ayarlama,

5) Yarışmanın duyurusunu işlemleri yapılacaktır.

İı vııiat.ltıkleri Diğer Yükümlülükleri
Madde23-
|) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak,(radyo,tv,sosyal medya)
2) Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün

topluluklara tahsis edilmesinin sağlanması,
3) ImkAnları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda

yardımcı olunması,
4) Yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirilmesi,
5) Yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarrşma tarihinden önce

grup/fi nal yanşmasına katılacak illere duyurulması,
6) Sahne ve ses düzenini yaptırarak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alınması,
7) Organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları

yarışmadan en geç 2 gnn sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.

Düzenleme Kurullarr Görevleri
Madde24-
l) Il Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu;

Görevleri;
a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve

bilgilendirmede bulunmak,
b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
c) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıklan

tamamlamak,
d) Yarı şmal ara yapı lac ak itir az|an inceley erek sonuçlandırmak,
e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların

yarışma dışı brakılmalarına karar vermek,

0 Grup birinciliği yanşmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme
formu ve il yarışması tutanağma uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları;
Görevleri;
a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır.

Bu kapsamdan yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı
yapmak,

b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik
bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek)

c) Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini Genel
Müdürlüğe bildirmek,

d) Yarışmayla ilgili belge ve tutanaklarıimza|ayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.
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BEşiNci görüNü

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25-

Bu Talimatnamenin uygulanmasında oriaya çıkan tereddütleri gİdermeye ve

uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu
yetkilidir.
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EK-1

GENçLİK MERKEzLERİ ARAsI TüRK vıüziĞi
SoLo sns (sorisT), SoLo çALGI

YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

yARışMAK isrr ıu i ı-rıu rRrgeoRi ı-ER

xareconi DALı yARışıLMAr isrııuiı-eııı «arreoRiı-rR
(Birden fazla Kategori İşaret|enebilir)

18-21 YAŞ

solo KlZ SES

SOLO ERKEK SES

SoLo ÇALG!

22-29Y^Ş

solo KlZ sEs

SOLO ERKEK SES

solo cALGl

Not:
l) Bu form en geç .......l.......l 2011 tarihine kadar Bağlı olduğunuz Gençlik Hizmetleri ve Spor Il
Müdürlüğü'ne veya en yakın Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne elden, posta veya e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.
2) Eserin Türü" başlıklı bölüm türkü ise "THM", sanat müziği ise "TSM", geleneksel türk müziği ise "GTM"
olarak yazılacaktır.
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EK-2

GBNçLİK MERKEzLERİ ARAsI TtJRK ıvıüziĞi vARIşMAsI

çALGI r,isrrsi
I

TEzENELi-ıvrrzRnpLI çALGILAR YAYLI ÇALGILAR

Tar
Ud
Cümbüş
Kanun
Lavta
Tambur
Bağlama Ailesi

a) Bas
b) Divan
c) Meydan
d) Tanbura
e) Çöğür
f) Cura

Keman
Kemane
Kemança
Karadeniz Kemençesi
Iklığ
Rebab
Tırnak Kemençe (Klasik Kemençe)
Bas Kemane
Tanbur
Viyolonsel
Viyola

NEFESLİ ÇALGILAR

Kaval (Dilli-Dilsiz)
Mey
Ney
Sipsi
Tulum
Zurna
Argun
Çığırtma
Zambır
Klarnet
Çifte

Asma Davul
koltuk Davulu
Bendir
Def
Maşa
Zilli Masa
Z1l
Darbuka
Kaşık
Goşe Nağara
Sanduka
Erbane
Kudüm
Daire
Nakkare

TUŞLU ÇALGILAR

Garmon
Akordeon

L2
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Ek-3

YARIŞMACININ

iıi

Eserin Adı

Yaş Grubu

HAZIR BULUNUŞLUK "A |5

Sahne Disiplini, Kıyafet 5

Akort 5

Eser Seçimi 5

TEKNiK Y" 50

Ritmik Bütünlük l0

Entonasyon l0

Tavır l0

Çalma ve Söyleme l0

Notaya Uygunluk l0

YoRUM Vo35

Müzikalite 20

Üslüp 15
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TURK MUZIGI YARIŞMALARI DEGERLENDIRME FORMU

I



BK -4

irinı.z »iı.nrçnsi önxnĞi

cnNçr,i« rrizıvrnrr,nni cnNnı, vrününlüĞü
rünx vıüziĞi »üznNrnME KuRuLu BAşKANrrĞrNı.

ITIRAZ EDEN KURUMUN ADl

SORUMLU YONETICININ ADI - SOYADI

irinnz koNusu

irinazıN »ayeNuıĞI KuRALLAR

iı-ciı-i vanogsi

isrg«

soRuMLu yöNpricNiN

IMZASI

1,4
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EK-5
GENçLİK HlzMETLERi ve spoR iı- rvıüoünı-üĞü

soNuç giı-oinrvıe FoRMu

DALı
REPERTUAR

No srsı-ııu oiniLEcEK EsER

İl Yarışmasına Qlşvuran 18-21Yaş Sayısı Toplamı İ l Ya rışması na Başvu ra n 22-29 Y aş Sayısı Topla mı


