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Yarışmanın Amacı 

Madde 1– Bu yarışma ile Rize ilindeki resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 

öğrencilerimizin düşünen, üreten ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilen birer birey 

olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca 2021 yılı ‘’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’’ olması 

münasebeti ile farkındalık oluşturmak amaç edinilmiştir. Öğrencilerin Türk dilini kuralına 

uygun şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmesi, kültürel değerlerini yaşatması ve 

geliştirmesi, vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması da amaçlanmaktadır. 

 

Kategoriler ve Yarışma Katılım Şartları 

Madde 2– Yarışma kategorileri ve katılım şartları aşağıdaki gibidir: 

 

a) Yarışmaya Rize ilindeki tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 

öğrenciler katılabilecektir. 

 

I. “Tekerleme Söyleme“ yarışması İlkokul öğrencileri arasında yapılacaktır. 

Öğrencilerden çevrimiçi olarak yapılacak değerlendirmede şartnamede belirtilen 3 

tekerlemeyi ezbere, eksiksiz ve tam olarak okumaları istenecektir.  

II.  “Mani Yazma” yarışması ortaokul öğrencileri arasında yapılacaktır. Öğrencilerden 

“Çocukların Gözünden Rize” konulu en az 4 dizeden oluşan özgün mani yazmaları ve 

yazdıkları maniyi seslendirerek video kaydı yapmaları  istenecektir.  

III. “Atma Türkü Söyleme” yarışması ise Lise öğrencileri arasında yapılacaktır. 

Öğrencilerden “Gençlerin Gözünden Rize” konusuna uygun atma türkü söylemeleri 

ve videoya kaydetmeleri istenecektir.  

b) Her okul yarışmaya bir öğrenciyle katılım sağlayacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

ortaokul ve lise öğrencilerinin özgün olarak hazırladıkları mani ve atma türküler 

arasından İlçeyi temsil edecek bir öğrenciyi seçerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bildireceklerdir.  

c) İlkokul kategorisinde ise jüri üyelerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak öğrencilerin 

şartnamede belirtilen tekerlemeleri ezbere, eksiksiz ve tam söylemeleri istenecektir. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda her ilçe kendisini temsil edecek bir ilkokul 

öğrencisini belirleyip İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir. 

d) Merkez ilçede tüm kategorilerde başvurular okullara yapılacak olup, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne okullar aracılığı ile gönderilecektir. 
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Başvuru Süreci 

Madde 3– Başvuru süreci aşağıdaki gibi işleyecektir; 

 

a) İlkokul kategorisi için yarışmaya katılacak öğrenciler başvurularını kendi okul 

müdürlüklerine yapacak, okul müdürlükleri tarafından şartname ve iş takvimi doğrultusunda 

başvuran öğrencilerden okulu temsil edecek bir öğrencinin adı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bildirilecektir. 

 

b) Ortaokul ve Lise kategorisinde öğrenciler özgün olarak oluşturdukları mani ve atma 

türküyü seslendirerek video kaydı yapacaktır. Videolar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 

dijital ortamda ulaştırılacaktır. Video çekimi yatay şekilde ve yüksek kalitede (cep telefonu 

ile de olabilir) yapılacaktır. Videolar en fazla 2 dakika olabilecektir.  
 

c) Ortaokul ve Lise Öğrencilerine ait eserler okul müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne dijital ortamda ekteki Form-1 doldurularak resmi yazı ile gönderilecektir. 

 

Yarışma Kuralları 

Madde 4– Yarışma kuralları aşağıdaki gibidir: 

 

* İlkokul kategorisinde komisyon tarafından belirlenip aşağıda verilmiş olan 

“Tekerlemeleri” öğrenciler ezbere tam ve eksiksiz okuyacaktır.  

 

1-Elimi soktum muhlamaya, elim muhlamalandı, ben muhlamalanmadım. 

 

2-Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. 

Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: “Siz 

de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz.” demiş. 

 

3- Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü 

yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin 

yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler. 
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** Ortaokul kategorisinde; Maniler “Çocukların Gözünden Rize” konusunu içermelidir. 

Öğrenciler tarafından özgün olarak yazılmalıdır. En az dört dizeden oluşmalıdır. Mani 

özelliklerine uygun olmalıdır. Öğrenciler oluşturdukları maniyi seslendirerek yüksek 

kalitede ve yatay şekilde video (cep telefonu ile olabilir) olarak kaydetmeli ve videoyu okul 

müdürlüğüne teslim etmelidir.  

 

*** Lise kategorisinde; Atma Türküler “Gençlerin Gözünden Rize” konusunu içermelidir. 

Sözleri öğrenciler tarafından özgün olarak yazılmalıdır. Atma türkü kurallarını içermelidir. 

Fon müziği veya Enstrüman eşliğinde olmalıdır. Katılımcılar tek kişi ya da karşılıklı iki kişi 

olabilir. Öğrenciler oluşturdukları maniyi seslendirerek yüksek kalitede ve yatay şekilde 

video olarak kaydetmeli ve videoyu okul müdürlüğüne ulaştırmalıdır.  

 

d) Yarışma ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütme komisyonu oluşturulacak, 

değerlendirmeler şartnamede belirtilen branşlardan oluşturulan jüri tarafından yapılacaktır. 

 

Görevler 

Madde 5-  

a) Okulların Görevleri 

 İlkokul Müdürlükleri kendilerine başvuru yapan öğrencilerden okulunu temsil edecek 

öğrenciyi belirleyerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmelidir.  

 

 Ortaokul Müdürlükleri öğrencilerin özgün olarak hazırladıkları manilerden okulunu 

temsil edecek 1 maniyi belirlemelidir. Okul Müdürlüğü kurumunu temsil etmek üzere 

belirlediği maniyi ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmelidir.  

 

 Lise Müdürlükleri öğrencilerin özgün olarak hazırladıkları atma türkülerden okulunu 

temsil edecek 1 öğrenciyi belirlemelidir. Okul Müdürlüğü kurumunu temsil etmek 

üzere belirlediği atma türküyü ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmelidir.  

 

 b)  İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri 

 Okullardan gönderilen mani ve atma türkü videolarını inceleyerek kendilerini temsil 

edecek bir mani ve bir atma türküyü jüri marifeti ile belirlemelidir.  
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 İlkokul kategorisinde ise çevrim içi bir etkinlik düzenleyerek ilçeyi temsil edecek 

ilkokul öğrencisinin seçimini yapmalıdır. 

 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her kategoriden bir öğrenciyi ilçelerini temsil etmek 

üzere takvime uygun olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmelidir. 

 

 c-) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görevleri  

 Okullardan gönderilen mani ve atma türkü videolarını inceleyerek merkez ilçeyi 

temsil edecek bir mani ve bir atma türküyü jüri marifeti ile belirlemelidir.  

 

 İlkokul kategorisinde ise çevrim içi bir etkinlik düzenleyerek merkez ilçeyi temsil 

edecek ilkokul öğrencisinin seçimini yapmalıdır. 

 
 Merkez ilçe dâhil tüm ilçe birincilerinin katılımları ile her kategori için ayrı ayrı il 

finalini yapmalıdır. 

 
 Her kategoride dereceye giren İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerini 

ödüllendirmelidir. 

 

Jüri Üyeleri 

Madde 6-  Yarışmalarda Jüri Üyeleri aşağıdaki esaslara göre oluşturulacaktır. 

 İlkokul öğrencileri arasında yapılacak “Tekerleme Söyleme” Yarışma Jürisi  3 Okul 

Öncesi Öğretmeninden oluşturulacaktır. 

 Ortaokul öğrencileri arasında yapılacak “Mani” Yarışma Jürisi  3 Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeninden oluşacaktır. 

  Lise öğrencileri arasında yapılacak “Atma Türkü” Yarışma Jürisi  1 Türkçe Öğretmeni 

ve 2 Müzik öğretmeninden oluşacaktır. 
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Yarışma Takvimi 

Madde 7– Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 

 

Ödüllendirme 

Madde 8– (1) Yarışma kapsamında her kategoride dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce ödüllendirilecektir. 

 

Uygulama Yöntemi ve Diğer Hususlar  

Madde 9– Yarışmalar pandemi kurallarına uygun olarak, jüri üyelerinin hazır bulunacağı 

şekilde çevrimiçi olarak yapılacaktır.  

 

Madde 10- Bu şartnamede belirtilmeyen ve yarışma sürecinde ortaya çıkabilecek durumlara 

ilişkin kararlar “Yarışma Yürütme Komisyonu” tarafından verilecektir. 

Sıra 

No 

 

Yapılacak İş ve İşlemler 
Tarih 

1 Yarışma şartnamesinin hazırlanması ve onay süreci 26-30 Mart 2021 

2 Şartnamenin ilçe ve okullara duyurulması 31 Mart 2021 

3 
İlkokul ve Ortaokul Müdürlüklerinin okulları temsil edecek öğrenciyi 

belirleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi 
05- 12 Nisan 2021 

4 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilçelerini temsil edecek İlkokul ve Ortaokul 

öğrenci isimlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi 
12 Nisan 

5 
Tekerleme Söyleme ve Mani Yarışması İl Finalinin yapılması ve derece 

alanların ilan edilmesi 
19 Nisan 2021 

6 İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin ödül töreninin yapılması 23 Nisan 2021 

7 
Lise Müdürlüklerinin okulları temsil edecek öğrenciyi belirleyerek İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi 
26 Nisan 2021 

8 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilçelerini temsil Lise öğrenci isimlerini İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi 
7 Mayıs 2021 

9 Atma Türkü İl Finalinin yapılması ve derece alanların ilan edilmesi 12-14 Mayıs 2021 

10 Lise Öğrencilerinin ödül töreninin yapılması 19 Mayıs 2021 


