RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ve TÜRK TELEKOM GÜZEL SANATLAR
LİSESİ
“GENÇ YETENEKLER ENSTRÜMAN ÇALMA YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Amacı
Madde-1 Bu yarışma ile Rize ili sınırları içerisinde yer alan resmi ve özel tüm ortaokul ve
lise öğrencileri arasında;
a) Kemençe, tulum, bağlama gibi yöresel enstrümanlara ilgiyi artırmak,
b) Genç icracıların kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve yeni icracıların tanınmasını
sağlamak,
c) Müziğe ilgi duyan ve yetenekli öğrencilere Güzel Sanatlar Lisesini tanıtmak
amaçlanmaktadır.
Yarışmaya Katılacaklar
Madde-2 Yarışmaya Rize ili sınırları içerisinde yer alan resmi ve özel tüm ortaokul ve lise
öğrencileri katılabilir.
Başvuru
Madde-3 Yarışmaya başvuru koşulları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Ortaokul öğrencileri bağlama veya kemençe kategorilerinden birinde, lise öğrencileri ise
bağlama veya tulum kategorilerinden birinde tek eserle başvuru yapabilir.
b) aşvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlükleri tarafından bu şartname ekinde yer
alan “Genç Yetenekler Enstrüman Çalma Yarışması Başvuru Formu” doldurularak
yapılacaktır.
c) Başvuru formunda yer alan “çalacağı eser adı” ve “hangi sanatçı tarafından
seslendirildiği” bilgileri mutlaka doldurulacaktır.
Uygulama
Madde-4 Yarışmanın uygulama koşulları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Yarışmacı öğrenciler yarışma alanına danışman öğretmenleri gözetiminde geleceklerdir.
b) Yarışma günü öğleden önce ”Soundcheck” (Ses kontrolü) yapılacak olup, belirtilen saatte
gelmeyen yarışmacı ses kontrolü yapamayacaktır. Soundcheck ses kontrolü olup, süresi
kısıtlıdır; prova anlamı taşımamaktadır.
c) Yarışmacıların performans sırası kura ile belirlenerek yarışmadan hemen önce sıralama
duyurulacaktır.
d) Yarışmacılar enstrümanlarını kendileri getireceklerdir.
e) Yarışmacıların çalacakları enstrümanların akortları kendileri veya öğretmenleri tarafından
yapılacaktır.
f) Yarışmanın ses düzeni yarışmanın yapıldığı Kurum tarafından temin edilecektir. Aynı ses
düzeni bütün yarışmacılar tarafından kullanılacaktır.
g) Yarışma sırasında öğretmenler, öğrencileri ile birlikte sahneye çıkamayacaktır.
h) Yarışmacılar bireysel(solo) performans sergileyecektir.
i) Her enstrüman için sahnede performans süresi en fazla 5 dakika olacaktır.
j) Her enstrüman için yöresel veya yöresel olamayan, ülkemizde ve dünyada geçerli tüm
eserler yarışmada yer alabilecektir.
k) Yarışma 26 Nisan 2019 tarihinde saat 13.00’te Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi salonunda yapılacaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ve refakat edecek
danışman öğretmenlerin aynı gün en geç saat 12.00’de salonda hazır olmaları
gerekmektedir.
Değerlendirme
Madde-5 Yarışmanın değerlendirmesi oluşturulacak “Yarışma Değerlendirme Komisyonu”
tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacaktır:
a. Duruş ve tutuş tekniği (10 Puan)

b. Parçayı ritmine uygun çalma(10 Puan)
c. Parçanın zorluk derecesi(10 Puan)
d. Parçayı doğru entonasyonla çalma(20 Puan)
e. Parçada gösterilen genel performans(10 Puan)
f. Enstrüman hakimiyeti(10 Puan)
g. Sahne duruşu ve hakimiyeti(10 Puan)
h. Seyirci ile olan iletişim(10 Puan)
i. Kostüm(10 Puan)
Yapılacak İşlemler
Madde-5 Yarışma kapsamında resmi/özel ortaokul ve lise müdürlükleri, Türk Telekom Güzel
Sanatlar Lisesi Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler
aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Resmi ve özel ortaokul ve lise müdürlükleri tarafından yarışma takvimine uygun olarak
tüm öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Yarışmaya katılacak öğrencilerin velilerinden ilgili okul müdürlükleri tarafından “Veli
İzin Belgesi” alınarak okulda muhafaza edilecektir.
c) Yarışmayı yürütmek üzere Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde okul müdürü
başkanlığında 3 kişiden oluşan bir “Yarışma Yürütme Komisyonu” ve yarışmanın
değerlendirmesini yapmak üzere 5 kişiden oluşan “Yarışma Jürisi” oluşturulacaktır.
d) Yarışmanın gerçekleştirileceği salonun ses düzeni Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
e) Yarışmada dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından sağlanacaktır.
Ödüllendirme
Madde-6 Yarışmada ortaokul ve lise düzeyinde her kategoride ilk 3 sıraya giren öğrenciler,
Başarı Belgesi ve Hediye Çeki ile ödüllendirilecektir.
Yarışma Takvimi
Madde-7 Yarışma Takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
Yapılacak İş ve İşlemler
Şartname hazırlanması ve Onay süreci
Yarışmanın resmi/ özel ortaokul ve liselere duyurulması
Okullarda yarışmaya katılacak öğrencilerin belirlenip
çalışmalara başlanması
Yarışmaya katılacak öğrenciler için Genç Yetenekler
Enstrüman Çalma Yarışması Başvuru Formunun doldurularak
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
Yarışmacılar tarafından yarışmanın yapılacağı salonda
Soundcheck (Ses kontrolü) yapılması
Yarışmanın gerçekleştirilmesi

Tarih
21-25 Ocak 2019
28 Ocak-04 Şubat 2019
04 Şubat 2019
11 Şubat-22 Nisan 2019
26 Nisan 2019 Saat 10.00
26 Nisan 2019 Saat 13.00

Diğer Hususlar
Madde-8 Bu şartnamede belirtilmeyen ve yarışma süresince ortaya çıkabilecek durumlara
ilişkin kararlar ““Yarışma Jürisi” tarafından değerlendirilip karar bağlanacaktır.

RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ve TÜRK TELEKOM GÜZEL SANATLAR
LİSESİ
GENÇ YETENEKLER ENSTRÜMAN ÇALMA YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
Yarışmak İstediği Enstrüman
Çalacağı Eser Adı
Çalacağı Eserin Hangi Sanatçı Tarafından
Seslendirildiği
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Sınıfı
Doğum Tarihi (Gün, Ay, Yıl)
DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Branşı
Cep Telefonu Numarası
E-Posta Adresi
OKUL BİLGİLERİ
Okul Adı
Okul Müdürü Adı Soyadı
Okul Müdürü Cep Telefonu Numarası
AÇIKLAMA: Yukarıda yazılan bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurularak okul
müdürlükleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

Okul Müdürü
İmza / Mühür

VELİ İZİN BELGESİ
Okulunuz …… sınıfı ….. numaralı öğrencisi ………………………………………..
‘nın velisiyim.
Öğrencimin, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi
işbirliğiyle il geneli düzenlenen Genç Yetenekler Enstrüman Çalma Yarışmasına danışman
öğretmeni .………………………………………. gözetiminde katılmasında ve yarışma günü
yarışmanın yapılacağı yere (Rize Merkez Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi) öğretmeniyle birlikte gitmesinde herhangi bir sakınca görmediğimi kabul ve beyan
ederim.
İmza
Adı-Soyadı
Öğrenci Velisi

