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Milli duygularuulzllr ve ktiltthtlDtiziir ya$atlhnasl, ger4lerirniz arasurda yaygrnlagurasurm

saglarunasr. benimsennesi ve genglerin serbest zauranlar uun defellendiriluresine katkrda buluunak

arnacryla her yrl Geuel Mtidiirliiftimiizce Kiilttl ve Sanat Yantnalarr diizenlennektedit'.

Kiiltt[ ve Sanat Yarrguralan 2019 yrh igerisiude Bahkesir Genglik Mer*ezleri Tutk Mtizipi,
Tiyatro, $iir Olnuna ve Bilgi Yangrnasr olmak iiaere d6lt ayn kategoride yarrgrna diiaeuleyeceltir.

56z konusu yangmalarda uylolama birliiinin sailarunasr ve 2lenmesi gereken usul ve

esaslarr belirlemek amacryla Genel MiidtidiiliiLrniiace hazrlanar "Tiitt Miizifi, Tiyatro, $iu
Okunra ve Bilgi Yangmalan Talirnatlarr" yaz,utrz ekinde g6nderilmigtir'. Tiiru dtrytuttlarnrrn

yaprlar ak kahlunn saf,lanmasr hususundal

GereEini arz ederim.
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ilge Miidtuii

EK:

I - Valilik Ohu'n

2 - Bilgi Yanqnasr Talirnatnaruesi (l I sayfa)

3 - $iir Okurna Yangmasr Talinratnanesi (l I sayfa)

4 - Tiyaho Yarqmasr Talirnatnamesi (13 sayfa)

5 - Tiirt MiiziAi Yangmasr Talimatnanesi (12 sayfa)
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VALILIKMAKAMINA

llgi: Genglik ve Spor Bakanhlr Genglik Hizmetleri Genel M0diirliilii'nun 27.11.2018 tarih

ve E.711481 saYtlt Yazlsr

Milli duygulanmrzrn ve kiilttiriimiizun yagatrlmasr, genqlerimiz arasrnda

yayglnlagmaslnln 
- saflanmasr, benimsenmesi ve genglerin serbest zamanlannm

t.i!.i"niiirif .*ine kaltkrda bulunmak amacryla her yrl Genel Mtidiirltfiimiizce Kiilti.ir ve

Sanat Yangmalarr diizenlenmektedir'

Bu ballamda Ki.iltiir ve sanat Yangmal an 2ol9 yrh igerisinde Bahkesir .Genglik
Merkezleri Tirk MiiziEi, Tiyatro, $iir Okuma ve Bilgi Yanqmasr olmak ilzere ddrt ayrl

kategoride diizenleYecektir.

Makamlannrzca da uygun gtiriildiilii takdirde; Bahkesir Genglik Merkederimizce

Gengler Arasr Kiiltiir ve sanat Yar$malan'nrn ilimizde de gergeklegtirilmesi, programrn

duyurula'nrn yaprlmasr; program miiddetince yan$ma kagsmcrlanmn izinli' giirevlendirilen

penonelin ise gdrevli izinli sayrlmalan hususlannda;
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T.C.
GENqLiK VE SPOR BAKANLIGI

Genglik Hizmetleri Genel Mtidiirliiffi

GBNqLER ARASI nir,Ci YARr$MASI TALIMATI

niniNci nolUrvr
GENEL TTUXUUINN

Amag
Madde 1- Bu talimatrn amacl; Genglik ve Spor Bakanh[rnca yaprlan Gengler Arasr

Bilgi Yarrgmalannr ve yan$ma siirecini diizenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; Genglik ve Spor Bakanhlrnca yaprlan Gengler Arasr Bilgi

Yarrgmalannl ve bu yanqmalara iligkin usul ve esaslan kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; 1 nolu Cumhurbagkanhlr Kararnamesi'nin 187. Maddesi'ne

dayanrlarak hazrrlanmr gtrr.

Tanrmlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanhk: Genglik ve Spor Bakanh[r'nr,
Genel Miidiirliik: Genglik Hizmetleri Genel Mtidtirlii[ti' nii,
Genel Miidiirliik Diizenleme Kurulu: Genglik Hizmetleri Genel Mtidtirltigii

tarafindan gorevlendirilen kigileri,
il Diizenleme Kurulu: il Mtidtirti veya temsilcisinin bagkanhfrndan olugan ve Gengler

Arasr Bilgi Yarrgmalartnt diizenlemek ve organizasyonla ilgili igleri yiiriiten il Kurulunu,
il Birinciligi: il birincilerinin belirlendi[i yarrgmalarl
Bdlge Birincilig: Bcilge birincilerinin belirlendi!i yarrgmalan,
Tiirkiye Finali: Bdlge yangmalanndan gelen birinciler arasrndan Tiirkiye birincilerinin

belirlendili yanqmayr,
Katrhmcr: Lise ile Universite'de okuyan ve yan$maya katrlmak izere bagvuru yapan

kiqileri ifade eder.
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iriNci n6lUrvr
YARI$MALAR

Yangma Kategorileri ve Katrlma $artlarr
Madde 5-
Gengler Arast Bilgi Yarrqmasl'na, genglik merkezlerine i.iye; Lise ve Universite'de

okuyan gengler, 3 (tiE) kigiden oluqan gruplarryla baqvurabilirler. Yanqma Lise ve Universite
olmak izere iki farkh kategoride gergeklegtirilecektir.

Yarrqmalarda Soru Sorulacak Alanlar
Madde 6-
Gengler Arasr Bilgi yarrqmalarrnda katrhmcr Gruplara:
-Genel Killtilr.
-Tarih( islam Tarihi, Tilrk Dilnya Tarihi ve Uygarltklan, Sanat Tarihi)
-Edebiyat,
-Codrafya,
-Vatandasl*,
-Gilncel Konular,
-Gorsel Sanatlar,
-Milzik,
-Saytsal Mant*,
- Spor KAI|ATU

Alanlarrnda sorular ycineltilecektir.

Yanqma Basamaklan
Madde 7-
l) Yangmalar;

a) il birincili[i yangmasr,
b) Bdlge birincili$i yangmasr,
c) Ttirkiye Finali yarrgmasr,
olarak 3 (tiE) basamakta gergekleqtirilecektir.

2) Bu kapsamda;
a) il birincili[i yarrgmasr; il dtizenleme kurullarr tarafindan 16 $ubat 2019 tarihinde

Salih Tozan Kiiltiir ve Sanat Merkezinde yaprlacaktrr.
b) B<ilge birinciligi yangmasr; Genel Miidiirliikge diizenlenir. Bolge finallerinde

yarrqtrlr kategoride birinci olan ekip/gruplar Tiirkiye Finali yan$masrna katrlmaya hak
kazanr.

c) Tiirkiye finali yarrgmasr; Genel Miidiirltikge dtizenlenir.
* Grup Finallerinin hangi illerde ne zaman yapilaca!ryla ilgili bilgiler I0 Mart 2019

tarihine kqdar resmi yazt ile Genqlik ve Spor il mildilrlilklerine gonderilecektir.

Yarrqacak Ekipler
Madde 8-
l) Yarrqmaya katrlacak ekipler 3 (iiq) kigiden oluqacaktr. Grup iiyeleri kendi aralannda

birer Grup s<izciisii belirleyeceklerdir. Grup sozciileri; goktan segmeli sorularda cevabt yazm4
agrk uglu sorularda ise de cevabr scizlii olarak iletme gcirevini iistlenecektir.
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Yanqmalar
Madde 9-
l) Btilge yangmalanndan bir rinceki giin il sorumlulan ve katrhmcrlar ile teknik toplantr

yaprlacaktrr. Zorunlu haller drgrnda toplantrya katrlmayan Gruplar yarlgmaya ahnmayacaktrr.

Yarrqma Bagvurusu
Madde 10-
1) Gengler Arast Bilgi Yarrgmalannrn duyurularr 2018 yrh Kasrm ve Arahk aylannda

yaprlacak olup bu tarih aynr zamanda bagvurulann ahnaca$r tarihi ifade eder. Ancak
yarr$marun baqvuru siiresi illerin inisiyatifine gdre deligiklik gcisterebilir. Ornefin; il
yarl$maslnrn yaptlacalr tarihi $ubat ayrrun sonu olarak segen iller hazrrhk siirecini gdz dntine
alarak baqvuru stiresini $ubat sonuna kadar uzatabilir.

2) Yangma bagvurularr Genglik Merkezleri Arasr Bilgi Yarrgmasr Talimatnamesine (Ek-
1)'e gdre yaprlacaktrr. Bagvurular; il Dtizenleme Kurulu ve illerdeki bilgi yarrgmalarr
sorumlulan tarafindan ahnacaktrr. il dtizeyinde birinci olan Gruplara iligkin Sonug Bildirme
Formu(Ek-3)diizenlenerekengeglMart20l9tarihinekadar@adresine
elektronik olarak gdnderilecektir.

Yangma Sorularr ve Yarrqmalarrn icras,
Madde 11-
a) Yarrqmalarda talimatnamenin 6. Maddesinde belirtilen alanlan kapsamak iizere soru

havuzu oluqturulacakttr. Soru havuzunu oluqturmaya Genel Miidtirltik Dtizenleme Kurulu
yetkilidir. Sorular goktan segmeli (4 grkh) olup, yarrgmalarda <jncelikle Gruplara sorular
ytineltilecek, Gruplartn cevaplarr ahnacak akabinde do[ru cevap salon ve katrhmcr Gruplara
ilan edilecektir.

b) Btilge yartgmalarr ile Tiirkiye finalinde sorulacak soru saylsl 10'dur. Yarrgmalarda
her bir soru igin 45 saniye silre verilecektir. Do[ru cevaplanan her soru igin l0 puan
verilecektir.

c) Yarrgmalarda rekabet ortamrnr arttrrmak ve yanqmalan daha heyecanh krlabilmek
amactyla son 3 soruya girilirken, ilk iig srradaki ekibin (l-2-3) talep edebilecegi meydan
okuma sorusu hakkr tantnacaktrr. Meydan okuma sorusu biiti.in Gruplara sorulacak olup dolru
cevaplayan Grup veya Gruplara 30 puan verilecektir. Meydan okuma sorusunu talep edip
bilemeyen Gruptan 10 puan kesintiye gidilecektir. Difer Gruplardan herhangi bir kesintiye
gidilmeyecektir. Meydan okuma sorusunu ilk iig srradaki Gruplar bir defaya mahsus talep
hakkma sahip olacaktrr. Meydan okuma sorusu agrk uglu olup, cevaplama siiresi I dakikadrr.
Bununla birlikte meydan okuma sorusu yangma sorusu kapsamrnda olup, meydan okuma
sorusunun sorulmast yan$ma soru saylslnm artmasrna sebebiyet vermeyecektir. (Grup Finali
10 soru, Ti.irkiye Finali 10 soru)

d) Ekipler goktan segmeli sorularda cevaplan, da[rtrlacak beyaz tahtalara okunakh
gekilde yazacaklardrr. Agrk uglu sorularda verilecek cevap, do[ru cevap ile birebir aynr
gekilde olacaktrr. Yazrm yanhgr olan (biatlon-bitatlon gibi) ve goktan segmeli sorularda
tereddiite sebebiyet verecek cevaplar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e) Sorular cevaplantrken siire, Genel Mi.idiirliik Diizenleme Kurulu veya
gdrevlendirece[i bir kigi tarafindan tutulacaktrr. Belirtilen si.irenin agrmrnda cevap kabul
edilmeyecektir.

f) Sorularrn cevaplan yan$macrlara verilen silinebilir tahtaya yaziacak, yangmacrlar
cevabt, moderator cevabt isteyene kadar kapah tutacaktrr. Moderatdriin talimatryla ekipler
cevap tahtastnt aynt anda havaya kaldrracaktrr. ( agrk uglu sorunun cevabr da cevap tahtasrna
yazrlacaktrr.)
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*Bu stirede deligiklik yaprlmasr, cevap tahtasmrn geg kaldrrrlmasr durumunda ekibe
puan verilmeyecektir.

g) Yarrqma sonunda eqitlik olmasr durumunda, egit konumdaki Gruplara l'er soru daha
sorulacaktr. Egitli[in bozulmamasr durumunda ise eqitlik bozulana kadar 1'er soru
sorulacaktr.

h) Bcilge finallerinde salonlann fiziki <izellikleri ve katrhmcr il sayrlarr dikkate almacak
olup yarrqmalar oturumlara boltinerek yaprlacaktrr. Bolge finalleri igin gu gekilde Gruplama
yaprlacaktrr.

*Karadeniz Biilsesi: l8 ilden oluqacak Grup finalistleri iig gruba ayrrhp (6+6+6) her grubun

birincisi Grup birincili[i igin yanqacaktr.

*DoEu Anadolu Biileesi:14 ilden olugacak Grup finalistleri iig gruba ayrrhp (5+5+4 il) her

grubun birincisi Grup birincili[i igin yanqacaktrr.

*ic Anadolu Biileesi:13 ilden oluqacak Grup finalistleri iig gruba aynhp (5+4+4) her

grubun birincisi Grup birinciligi igin yanqacaktr.

*Marmara Biilsesi: I 1 ilden olugacak Grup finalistleri 2 gruba aynhp (6+5) her grubun

birincisi Grup birincilili igin yarrgacakttr.

*Giiney DoEu Anadolu Biilsesi: 9 ilden olugacak Grup finalistleri 2 gruba ayrrhp (5+4) her

grubun birincisi Grup birincilili igin yarrgacaktrr.

xEee Biilgesi: 8 ilden olugacak Grup finalistleri 2 gruba ayrrhp (4+4) her grubun birincisi

Grup birincilili igin yarrqacaktr.

*Akdeniz Biilsesi: 8 ilden oluqacak Grup finalistleri 2 gruba ayrrhp (4+4) her grubun

birincisi Grup birincili[i igin yarrqacakttr.

r) Bolge finallerindeki eqleqmeler Genel Miidiirltik Diizenleme Kurulu tarafindan

belirlenecek ve teknik toplantrda ekiplere agrklanacaktrr.

il it Birincilili yan$masmr di.izenleme yetkisi il Diizenleme Kurulundadrr. it
Di.izenleme Kurulu it UtiaUrti veya temsilcisinin bagkanhfrndaki 3 kigilik ekipten oluqur. il
birinciligi yarrgmalan, yangmaya katrlacak Grup saytsr ve ildeki salonlann fiziki qartlarr

dikkate ahnarak yaprlacaktrr. il yangmasmda ekiplere sorulacak sorular Yangma Talimatrnda
belirtilen konularda il Dtzenleme Kurullan tarafindan hazrlanacaVhazrrlatrlacaktrr. it
Diizenleme Kurulu yanqmalarda sorulacak sorulann saytsmt ve stnavtn seklini belirleme
yetkisine sahiptir.

*il yansmalan iqin Genel Madarlak soru gdndermeyecektir.
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Genel ve Ozel Esaslar
Madde 12-
1) Yarrgmalar, Genel Mtdiirliikge hazrrlanan Bilgi yarrqmasr talimatrna gd,re yaprlrr.
2) Yarrgmalar Lise ve Universite olmak tizere iki farkh kategoride icra edilecek olup yag

kriteri lise gruplarr igin 14'iin altrnda, tiniversite gruplarr igin 29'un tizerinde olamaz.
3) Yarrgmaya bagvuru igin genglik merkezlerine ilye olmak zorunlu olup, <izel teqebbtis

ya da ozel topluluklarrn miinferit bagvurulan kabul edilmez.
4) ilde birden fazla genglik merkezi varsa, sdz konusu genglik merkezleri il birincilili

yarrgmalanna ayn ayn katrlabilirler ancak Grup yarrgmalanna bir ili temsilen tek bir ekip
katrlabilir.

Mali Yiiktimliiliikler
Madde 13-
1) Gengler Arasr Bilgi yarrqmalarr il Birinciligi aqamasrnda ihtiyag duyulacak dekor, ses

ve sahne sistemleri, nakliye vb. ihtiyaglar Genel Mtidiirlti$in grinderecepi <idenekten il
miidi.irliiklerince kargrlanacaktrr.

2) Grup Finallerine katrlan illerin iaqe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel
MtidiirlUkge kargrlanacak olup Grup Yanqmalanna katrlacak illerin gidiq-diinti$ yol
harcrrahlarr ile gidiq-diiniiq giindelikleri il irrttidtirltikleri 2019 yrh biitgesinden karqrlanacaktrr.

3) Grup finalleri ve Ttirkiye Finaline katrlacak gorevli ve yan$macrlara 6245 sayir
Harcrrah Kanunu'na g<ire ddemeler yaprlacaktrr.

UqUNcU nolUrvr
irinaz, 6uUllnn, nisipLiN suqLARr vE cEZALART

itirazlar
Madde 14-
l) Itirazlar, Gengler Arasr Bilgi Yanqmasr Talimatrnrn ekinde yer alan itiraz

dilekgelerine (Ek-2) uygun olarak diizenleme kuruluna yaprlrr.
2) Ornek dilekgeye uygun olmayan itiraz dilekgeleri kabul edilmez ve reddedilir.
3) Topluluk elemanlarr ile ilgili itirazlar yan$ma si.irecinde yaprlrr. Yarrgma bitiminde

yaprlacak rtrazlar gegersiz sayrlrr.
4) Yangmada kazanrlan birincili[e ycinelik itiraz, yan$ma bitimine miiteakip yaprlrr. Bu

stirede yap r I may an itir azlar i nc e I eme ye ahnmaz.
5) itirazlar, sorumlu ydneticiler tarafindan yaprlrr.

6dii[er
Madde 15-
l) il birincilili yarrgmalannda il birincisi olan Gruplara il Mtidtirli.iklerinin uygun

gdrdiifti 6dtil verilir. Oatl igin yaprlan harcamalar Genel Mtdtirltiliin gdnderdili Odenekten
kargrlanrr.

2) B<ilge yangmalarrnda ilk 3'e giren ekiplere baqarr belgesi ve plaket verilir.
3) Tiirkiye finalinde dereceye giren (l .2.ve 3. olan) genglere baqan belgesi ve plaketin

yanr srra Genel Mtidiirltigin uygun gdreceli <jdi.iller verilir.
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Disiplin Suglarr ve Cezalar
Madde 16-
1) Yarrgma cincesinde, yan;ma esnasmda veya yangma sonrasrnda organizasyona,

dtizenleme kurulu i.iyelerine ve diler btittin grirevlilere karqr; duyulacak gekilde ktifiir eden
veya kotti s<iz stiyleyenlerin, mtistehcen ve aylp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve
yarl$mayl protesto edenlerin, scizlti veya fiziki saldrrganhk yapanlarrn, organizasyona grilge
diiqi.iren ve gerilim oluqturanlann, bagkalarrnrn kimliklerini kullanma, bagkalarr yerine
yarl$maya kattlma, birkag farkh kimlik ibraz etme vb usulstizltiklere tevessiil edenler, Genel
Miidtirli.ik Dtizenleme Kurulu kararryla ekipler diskalifiye edilir.

2) Yukanda belirtilen konularda cezalandrnlan katrhmcrlar; Genel Miidiirliikge
drizenlenen yarrqmalara I (bir) yrl siireyle katrlamazlar.

3) Yarrgmalar sonucunda yaprlan cidtil t<irenine mazeretsiz olarak katrlmayan topluluklar
da 1 (bir) yrl siireyle yan$maya alnmazlar.

4) Yangma sonucunda Genel Miidtrltik tarafindan dtizenlenen tutanak gegerli olup,
katrhmcrlardan savunma i stenmez.

ronoUNcU nolUrvr
GENEL MUDURLUx vn iI vTUoUnT,UTT,Bni TInI,TINDAN YAPILACAK

I$LER
Madde 17-

Biilge ve Tiirkiye Finali Yanqmalarrnda Genel Miidiirliik tarafindanl
1) Grup Yarrgmalan ve Ttrkiye Finalini dtizenleme,
2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve stisleme igi,
3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlannrn temini igi,
4) Sunum-Sunucu hizmeti igi,
5) Puanlama hizmeti,
6) ikram hizmetleri,
7) Video kayrt, foto[raf gekimi ve krsa versiyon tarutrm filmi hizmeti igi,
8) Odtillerin ve bagarr belgelerinin tasanmr ve temini igi,
9) Tanrtrm ve gcirselleri tasanmr ve temini igi,
l0)Konaklama ve yemek hizmeti igi yerine getirilecektir.

Biilge Yarrqmasrnrn diizenlendi[i it VttiOtirtiifii tarafindan yaprlacak iqler:
Madde 18-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlar yaprlacak, mtlki idare amirleri ile
yerel ydneticilerin katrltmrrun sa[lanmasrna ve salonun doldurulmasrna cjnem verilecektir.

2) Yartgmalann baglamasrndan en az 1 saat cince (bu siire saat 10:00 olarak

dtigtini.ilmektedir ancak bazr illerde katrhmcr saylsrna gcire de[igiklik g<isterebilir) koordinatrjr
genglik merkezi miidiirti, ildeki tiim genglik merkezi miidiirleri ve liderleri yan$ma salonunda

hazr bulunacaktrr. 1il ir4tiatirtiilii personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazrrlayacaklarr

yaka kartr yan$ma siiresince boyunda asrh duracaktrr.)

3) Yarrgma si.iresince, sa[hk ve giivenlik tedbirleri igin yeterli sayrda personel

bulunduracaktrr.

4) Organizasyona katrlacak iller igin birer rehber temin etmesi gerekmektedir (Her bir il
igin bir genglik lideri rehberlik yapacaktrr).

5) Yanqmanrn diizenleneceli giin olasr durumlar igin ambulans ve itfaiye hazrr

bulundurma iqlerini gergeklegtirecektir.



Katrhmcr Il Miidiirliikleri tarafindan;
Madde 19-

1) il birincilipi yarrqmalannr dtizenleme,

2) B<ilge Yarrgmalarrna katrlacak genglerin her biri igin sa[hk ve seyahat sigortasr

yaptrrma,

3) Yarrqmaya gidiq-gelig igin otobi.is kiralanmasr durumundaD-2 belgesi olan ve en az

201 3 model otobtis/otobi.isler ayarlama,

4) Yangmarun duyurulmasr iglemleri yaprlacaktrr.

it VttiOiirttiklerinin Di[er Yiikiimliiliikleri
Madde 20-
1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlarr yapacak (radyo,tv,sosyal medya),
2) Topluluklann yan$mayr izleyebilmeleri igin, yan$ma salonunda belli bir b<iltimi.in

topluluklara tahsis edilmesini sallayacak,
3) Yarrgmalara katrlacak illere birer lider gdrevlendirecek, (Bcllge yangmalarr igin)
4) Yarrgma programr ve teknik toplantrrun yaprlacafr yer, yangma tarihinden cince

Grup/final yan;maslna katrlacak illere duyuracak,
5) Sahne ve ses dtizenini yaptrracak, gerekli sa[hk ve gtivenlik tedbiri alacaktrr.

Diizenleme Kurullarl Giirevleri
Madde 2l-
1) il Dtizenleme Kurulu Grirevleri;

a) il yangmasrnda sorulacak sorulan hazrlamak,
b) Sorumlu ydneticiler ile teknik toplantr yaparak, talimatr agrklamak ve

bilgilendirmede bulunmak,
c) Yartqmarun gerektirdi[i cjdiilleri, sahneyi, ses di.izenini vb. hazrrhklarr

tamamlamak.
d) Yarr qmal ara yapr I ac ak itir azlan incel eyerek sonuglandrrmak,
e) Talimatta belirtilen disiplin suglannr igleyenlerle ilgili olarak katrhmcrlann

yan$ma drqr brrakrlmalanna karar vermek,
f) Bdlge birinciligi yan$maslna katrlmaya hak kazanan yangmacrlan, sonug bildirme

formu ve il yangmasr tutana[lna uygun gekilde tanzim ederek, Genel Miidiirliige g<indermek.

2) Bdlge Birinciligi ve Ttirkiye Finali Yanqmasr Diizenleme Kurullarr Gdrevleri;
a) Organizasyondan sorumlu olup yarrgmarun aksamadan yaprlmasr igin tedbir alrr.

Bu kapsamdan yarrgmalardan bir gtin tince il mtdririi ve sorumlu yrineticilerle teknik toplantr
yaparak, bilgilendirmede bulunmak,

b) Yangmada teknik bir aksakhk olursa bu aksakhlrn giderilmesini sallamak
c) Yangmayla ilgili belge ve tutanaklanimzalayarak Genel Mtidtirlti[e teslim etmek.
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BE$iNCi sor,Uvr
Talimatnamede Htiktim Bulunmavan Haller

Madde 22-

Bu Talimatnamenin uygulanmasrnda ortaya grkan tereddiitleri gidermeye ve
uygulamaya y<inelik yeni diizenlemeler grkarmaya Genel Miidtirliik Di.izenleme Kurulu
yetkilidir.
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EK.I

cENqLER ARASr nilci YARr$MASr
BA$VURU FORMU

gOLCP YARI$MASINA KATILACAK GRUBUN
ADI :

BULUNDUGU iI- :

fefgCOnisi :Lise( )-Universite( )

cnup/rxip aiLeiLeni

ADI- SOYADI r.c riulir ruo UruvRrur oor6uvr rnniHi TELEFON E-POSTA

SORUMLU yoNerici

ADI SOYADI

ivznsr
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EK.2

irinaz oilnrqrsi

cnNqLir nizvrnrr,nni cnNnr, vruntinr,UGu
nilci yARr$MAsr IUzTNLEME KURULU BA;KANLTGna

ITIRAZ EDEN KURUMUN ADI

SoRUMLU yONericiNiN RoI - SoYADI

irinaz KoNUSU

irinazn oRyaNoIcI KURALLAR

ir-cilivannEsi

isrEr

SORUMLU yONEriciNiN
ADI-SOYADI

iMZASI
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l_(

EK.3

GBNCLER ARASI BiLGi YARI$MASI
SONUC BiLDiRME FORMU

BOLGE YARI$MASINA KATILACAK GRUBLIN
ADI
BULUNDUGu iI
YONnricNiN aol - SoYADI / TELEFoNU
KATEGoRISi Lise( )-Universite( )

Il Yangmasrna Baqvuran Toplam Grup
Sayrsr

Il Yarrqmasrna Baqvuran Toplam Kiqi
Savlsr

SORUMLU YONETiCi
ADI SOYADI

ivzasr

Bu form Bolge en geg I Mart 2019 tarihine kadar -e_tkinliklet@g9-b_,gqy*11 -e- posta adresine
g<inderilecektir.

T.C KiMLiK NO

1,1.



T.C.
GENqLiK VE SPOR BAKANLIGI

Genglik Hizmetleri Genel Miidiirlii$i

GENqLER ARASr giin OXUMA yARr$MASr TALiMATT

niniNci soI,Unir
GENEL HUTUMINN

Amag
Madde l- Bu talimatrn amacl; Gengler Arasr '$iir Okuma' yangmalamnl ve yan$ma

si.irecini diizenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; Gengler Arasr $iir Okuma yarrqmalamnl ve bu yarrgmalara iligkin

usul ve esaslarr kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; I nolu Cumhurbagkanhfr Kararnamesi'nin 187. Maddesi'ne

dayanr larak hazrrlanmrqtrr.

Tanrmlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanhk: Genglik ve Spor Bakanhfr'nr,
Genel Mtidrirliik: Genglik Hizmetleri Genel Mi.idi.irlti[iinti,
Genel Miidtirliik Diizenleme Kurulu: Genglik Hizmetleri Genel Miidiirltigti tarafindan

gcirevlendirilen ki gileri,
il Diizenleme Kurulu: il Mtidtirti veya temsilcisinin bagkanh[rnda belirlenen 3 iiyeden

olugan ve $iir Okuma yarrgmalarrnr dtizenleyen ve organizasyonla ilgili igleri yiirtiten il
Kurulunu,

Segici Kurul ve Uyeleri: il, Brilge ve Tiirkiye Finalinde yarrgacak kigilerin
performansrnr delerlendirecek iiyelerden olugturulan kurul ile giir alamnda uzman veya
i.iniversitelerin ilgili btiliimlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatgrlardan segilen
i.iyeleri,

Sorumlu Y<jnetici/il $iir Yarrgmasr Sorumlusu: il Mildtirliigiince belirlenen; danrqma
kurulu ve segici kurul ile yan$ma siirecine y<inelik iligkileri yiiriiten kigiyi/kigileri,

il Birinciligi: il birincilerinin belirlendili yangmalarr,
B<ilge Birincili[i: Bdlge birincilerinin belirlendi[i yarrgmalarr,
Tiirkiye Finali: B<ilge yanqmalanndan gelen birinciler arasrndan Ttirkiye birincilerinin

belirlendili yangmayr,
Kattltmct: yarrqmalara katrlmak izere bagvuru yapan 14-25 yag arah[rndaki kigiyi,
De[erlendirme Belgesi: Segici kurulun de[erlendirmede esas alacafr puanlama cilge[ini,
ifade eder.
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ixiNci n6lUrvr
YARI$MALAR

Yarrgma Katrlma $artlarr
Madde 5-
Gengler Arast $iir Okuma Yarrgmalanna genglik merkezlerine i.iye 14-25 (l4'iinden

giin almtg, 25 yagrnr doldurmaml$) ya$ arahfrndaki tiim gengler bagvurabilirler.

Yanqma Kategorileri
Madde 6-
Gengler Arasr $iir Okuma Yangmalar; 14-17 ve l8-25 yaq arahklannda baylbayan

olmak izere 4 farkh kategoride gergekleqtirilecektir.

Yarrqma Konusu
Madde 7-
Gengler Arasr $iir Okuma Yangmalannda 'Vatan, Milli Miicadele, Ba[rmsrzhk,

Kahramanhk' konulu giirler okunacaktrr.

Yarrqma Basamaklarr
Madde 8-
1) Yarrgmalar;

a) il birincili[i yarrgmasr,
b) Bdlge birinciligi yangmasr,

c) Ttirkiye Finali yangmasr,
olarak 3 (iiq) basamakta gergeklegtirilecektir.

2) Bu kapsamda;
a) il birincili[i yarrqmasr; il diizenleme kurulu karan ile 2 Mart 2019 taihinde Salih

Tozan Kiiltiir ve Sanat Merkezinde yaprlacaktrr.
b) B6lge birincili$ yangmasq Genel Miidiirliikge diizenlenir. Yarrqtr[r kategoride

birincili$ elde eden yangmacrlar Tiirkiye Finali'ne katrlmaya hak kazanrc (2017 ve 2018
yrllarrnda iki kez il birinciligi unvant elde edenler harig).

c) Tiirkiye finali yarrgmasr; Genel Mtidiirltikge diizenlenir.
*Bolge Finallerinin hangi illerde ne zaman yaprlacafryla ilgili bilgiler l0 Mart 2019

tarihine kadar resmi yazr rle Genglik ve Spor il miidiirltiklerine g<inderilecektir.

Yarrqmalar
Madde 9-
1) Brilge yanqmalanndan bir onceki gi.in ycineticilerle teknik toplantr yaprlacaktrr.

Zorunlu sebepler drgrnda toplantrya katrlmayan katrhmcrlar yan$maya ahnmayacaktrr.
2) Katrhmcrlann yanqma giin[ olan sahne srrasr di.izenleme kurulu tarafindan belirlenir

ve teknik toplantrda ilgililere agrklanrr. Genel Miidiirliik Diizenleme Kurulu gerekli gdrdii[ii
hallerde sahne srralamasrnda de[igiklik yapabilir.

3) Katrhmcrlar yanqma gi.iniinden 1 gi.in onceden yanfmarun yaprlaca[r ile gelerek
prova alacaktrr.
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Yarrqma Baqvurusu
Madde 10-
1) Gengler Arast $iir Okuma yangmalannm duyurulan 2018 yrh Kasrm, Arahk ayrnda

yaprlacak olup bu tarih aynr anda bagvurulann ahnacalr tarihi ifade eder. Ancak yarrqmanrn
bagvuru siiresi illerin insiyatifine gcire de[iqiklik gcisterebilir. Orne[in; il yarrqmasrnrn
yaprlaca[r tarihi Ocak/$ubat ayrnrn sonu olarak segen iller hazrrhk siirecini gciz dniine alarak
bagvuru siiresini Ocak/$ubat ayl sonuna kadar uzatabilir.

2) Yangma baqvurulan Gengler Arasr $iir Okuma Yangmasr Talimatnamesi'nin Ek-
f ine g6re yaprlacaktrr. Bagvurular; il Dtizenleme Kurulu ve illerdeki giir sorumlularr
tarafindan ahnacaktrr. il dtizeyinde birinci olan kigilere iligkin Sonug Bildirme Formu (Ek-4)
diizenlenerek en geg I Mart 2019 tarihine kadar etkinlikler@gsb.gow adresine elektronik
olarak gonderilecektir.

Segici Kurul Uyeleri ve Yarrqmalarrn De[erlendirilmesi
Madde 11-

1) Yarrgmalarda de[erlendirme yapacak segici kurul iiyelerinden olugan kuruldur. Bu
kurul; il birinciligi, Bcilge birinciligi ve Ttirkiye finali segici kurullarr olarak smrflandrrrlrr.

2) il birincili[i saflrasrndan g6rev yapacak segici kurul tiyeleri il Dtizenleme Kurulu
tarafindan segilen ve 3 (iig) iiyeden olugan kuruldur. Soz konusu kurul il trrttidtirltiklerince
belirlenir ve jiiri gcirevi yapmak izere MEB'e bagh okullarda gdrev yapan Edebiyat veya
Ttirkge O[retmenleri ile akademisyenlerden kurulu 3 (tiq) kigilik bir heyet olugturulur.

Btilge Birincili$ ve Ttirkiye Finali Segici Kurullan; Genel Mildilrltik tarafindan
alanrnda uzman kiqiler arasrndan segilen, en az3 tiyeden olugan kuruldur.

3) Segici kurul tiyeleri, yartgmadan once ve yangmadan sonra toplanrr. Yangmadan
d,nce yaprlan toplantrda, talimatname ve deperlendirme belgesi gcizden gegirilir. Yarrqmadan
sonraki toplantrda ise, yangma ile ilgili genel bir delerlendirme yaprlrr.

4) Segici kurul tiyeleri, yartgmaya katrlan kigilerin de[erlendirmesini yaparak, sonuglarr
tutanakla birlikte dtizenleme kuruluna verirler.

5) Segici Kurul Uyeleri, katrhmcrlarrn performanslnl Ek-2'de yer alan deferlendirme
belgesine gdre yapar.

Genel Esaslar
Madde 12-
1) Yarrgmalar, Genel Miidiirli.ikge haztlanan Gengler Arasr $iir Okuma Yangmalarr

talimatrna gcire yaprlrr.
2) Okunacak giirde, yartqmacrlarrrun sahne hal ve tavrrlannda: Ttirkiye Cumhuriyeti

Devleti ydneticilerine hakaret ve alay konulan igeren, rrkgrhk yapan ve rrkgr sciylemler
barmdtran, argo veya ktifiir bulunan, miistehcen bir s<jzeldavranr$a yer veren, siyasi igerik ve
siyasi eleqtiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kigi, makam ya da
markayt <iven/eleqtiren, reklam yapan, ahlaki delerlere uygun olmayan, maddi ve manevi
duygulara olumsuz bir bigimde atrfta bulunan htikrim, s<iz ve eylemler olmamahdrr. Bu tarz
giirlerin okunmastna miisaade edilmeyece[i gibi dolaglama olarak yukarrda sayrlan
hususlardan birinin zikredilmesi halinde yan$macr diskalifiye edilecektir.

3) $iir yarrgmalarrnda katrhmcrlar, sahnede ihtiyag duyacaklarr; dopal ses, miizik ve ses
efektlerini yan$maya gelirken bir flash bellek ya da cd igerisinde yanlarrnda getireceklerdir.

a) ilde birden fazla genglik merkezi varsa, s<jz konusu genglik merkeileri il birincili$
yartqmalanna ayn ayrr katrlabilirler ancak B<ilge yarrgmalarrna bir ili temsilen her bir
kategoriden tek bir katrhmcr katrlabilir.
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Ozel Esaslar
Madde 13-

1) Okunacak giirlerin siiresi 4 dakikayr gegmeyecektir. Siirenin agrlmasr durumunda ise
her bir dakika igin 5 puan kesme cezasl uygulanacaktr. (Okunacak Siirin 4 dakikadan fazla
o I m as t durumunda y an S maal ar S iir i h s alt ab il ir.)

2) Yarrgmacrlar il yangmalarrna katrldrklan eserle Bdlge ve Tiirkiye Finaline katrlrr.
Eser de[igikli[i kabul edilmez. Ancak Genel Mtidiirltik Di.izenleme Kurulu gerekli gcirdtigi
hallerde eser de[igiklili yaprlmasrnr isteyebilir.

3) Teknik aksakhklann saptanmaslna ve yan$manln durdurulmasrna; diizenleme kurulu
yetkilidir.

4) 2018 yrh ve daha cinceki yrllarda toplamda iki kez il birincilifi yarrgmasrnda birinci
olan gengler 'Gengler Arasr $iir Okuma' yangmasrna katrlamazlar.

* 2018 yilmda balge birincisi olmasma ra{men Tilrkiye Finaline katilamayanlar iEin
madde I3/4'te belirtilen hakam uygulanmaz.

Mali Yiikiimltiliikler
Madde 14-
1) Gengler Arasr giir okuma yangmalarr il Birincilili agamasrnda ihtiyag duyulacak

dekor, ses ve sahne sistemleri, jtiri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaglar Genel Miidiirltigiin
gondereceli <jdenekten il miidiirltiklerince karqrlanacaktrr. (Sadece il Birincisi olan genglerin
dekorlar/kostiim vs. igin <idenek kullanrlacaktrr)

*Jtiri hizmetleri: katrhmcr kigilerin performanslannr puanlama hizmeti ile jiiri iiyelerine
program sonuna verilecek tegekkiir plaketini kapsamaktadrr.

2) B<ilge Finallerine katrlan illerin iage (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel
Mtidtrliikge karqrlanacak olup Btilge Yangmalanna katrlacak illerin gidiq-ditnii$ yol
harcrrahlarr ile gidiq-diiniig gtindelikleri il lrttidtirltikleri 2019 yrh btitgesinden kargrlanacaktrr.

3) B<ilge finalleri ve Tiirkiye Finaline katrlacak gcirevli ve yan$macrlara 6245 sayilr
Harcrrah Kanunu' na gcire ddemeler yaprlacaktrr.

UqUNcti sorUvr
iriRaz, OuUllnn, nisipriN suqLARr vE cEZALART

Itirazlar
Madde 15-
7) itirazlar, Gengler Arast $iir Okuma Yangma Talimatrnrn ekinde yer alan itiraz

dilekgelerine (Ek-4) uygun olarak diizenleme kuruluna yaprlrr.
2) Ornek dilekgeye uygun olmayan itiraz dilekgeleri kabul edilmez ve reddedilir.
3) Itirazlar yan$ma siirecinde yaprlrr. Yarrqma bitiminde yaprlacak itirazlar gegersiz

sayrlrr.
4) Yarrgmadakazarnlan birincili[e y<inelik itiraz, yangma bitimine mtiteakip yaprlrr. Bu

s iire de y ap r lmay an itr azlar inc e I e nmey e alttrnaz.
5) Itirazlar, sorumlu ycineticiler tarafindan yaprlrr.
6) Segici kurul tiyelerinin vermig olduklarr puanlara itiraz edllemez,
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Odtilter
Madde l6-
1) il birinciligi yarrgmalannda il birincisi olanlara bagarr belgesi verilir. Bunun yaru srra

genglere it trrttidtirttiklerinin uygun gdrdiigi cidiil verilebilir. Odtil igin yaprlan harcamalar
Genel Miidtirliiliin gdnderdili <idenekten kargrlanrr.

2) Btilge yangmalarrnda ilk 3'e giren kiqilere baqarr belgesi ve plaket verilir.
3) Ttirkiye finalinde dereceye giren (l .2. ve 3. olan) genglere bagan belgesi ve plaketin

yanl slra Genel Mtidtrliigin uygun gdrece[i ridiiller verilir.

Disiplin Suglarr ve Cezalar
Madde 17-
1) Yarrgmalar cincesinde, yartgma esnasmda veya yan$ma sonrasrnda organizasyona,

dtizenleme kurulu tiyelerine, segici kurul iiyelerine ve diler biitiin gcirevlilere kargr; duyulacak
gekilde kiiflir eden veya kotti soz sdyleyenlerin, miistehcen ve ayrp hareketlerde bulunan,
organizasyonu ve yan$mayl protesto edenlerin, s<izlii veya fiziki saldrrganhk yapanlann,
organizasyona g<ilge dtigi.iren ve gerilim olugturanlarrn, bagkalannln kimliklerini kullanma,
bagkalarr yerine yangmaya katrlma, birkag farkh kimlik ibraz etme vb usulsiizli.iklere tevessiil
edenlerin, yan$ma talimatrnrn Genel Esaslar boli.imtintin (madde 12) 2'inci bendinde belirtilen
hususlara aykrn davrananlann, yangma haklarr elinden almrr. il yanqmalannda il Dtizenleme,
Btilge finalleri ve Ttirkiye Finali'nde Genel Miidtirliik Dtizenleme Kurulu kararryla bu kigiler
diskalifiye edilir.

2) Yukarrda belirtilen konularda cezalandrnlan katrhmcrlar; Genel Mtidiirliikge
dtizenlenen yangmalara I (bir) yrl siireyle katrlamazlar.

3) Yarrgmalar sonucunda yaprlan odiil trirenine mazeretsiz olarak katrlmayanlar I (bir)
yrl siireyle yan$maya ahnmazlar.

4) Yarrgma sonucunda Genel Mtidtirltik tarafindan diizenlenen tutanak gegerli olup,
katrhmcrlardan savunma istenmez.

oonnUNcU n6ltivr
GENEL uUutinrUr vB iL trtinURLUKLERi rlnArrNDAN yApTLACAK

I$LER
Madde 18-

Biilge ve Final Yarrgmalarrnda Genel Miidiirlilk tarafindanl
1) Bolge Yangmalarr ve Ttirkiye Finalini diizenleme,
2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve siisleme igi,
3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlanrun temini iqi,
4) Sunum-Sunucu hizmeti iqi,
5) Jtiri ve puanlama hizmeti,
6) ikram hizmetleri,
7) _Video kaytt, fotograf gekimi ve krsa versiyon tarutrm filmi hizmeti iqi,
8) Odtillerin ve baqan belgelerinin tasanmr ve temini igi,
9) Tanrtrm ve gcirselleri tasanmr ve temini iqi,
l0)Konaklama ve yemek hizmeti igi yerine getirilecektir.
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Biilge Yangmasrnrn diizenlendifi it tUUAiirttiEti tarafindan yaprlacak iqler:
Madde 19-

l) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlar yaprlacak, m{ilki idare amirlerinin

ile yerel yrineticilerin katrhmrnrn sa[lanmaslna ve salonun doldurulmasrna onem verilecektir.

2) Yarrqmalann baqlamasrndan en az I saat cince (bu stire saat 10:00 olarak

diiqtini.ilmektedir ancak bazr illerde katrhmcr sayrsrna gdre de[igiklik g<isterebilir) koordinattir

genglik merkezi miidiirti, ildeki ttim genglik merkezi mtidiirleri ve liderleri yan$ma salonunda

hazrr bulunacaktrr. 1it Uuaurtii[ti personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazrrlayacaklan

yaka kartr yan$ma stiresince boyunda asrh duracaktrr.)

3) Yarrgmalar igin di.izenlenecek teknik toplantrrun yaprlacapr yeri ayarlayarak, yangma

tarihinden en az 10 gi.in rjnce Genel Mtidiirliige bildirilecek, onay verilmesine miiteakip en

krsa siirede katrhmcr illere de iletilecektir.

4) Yangma siiresince, sa[hk ve giivenlik tedbirleri igin yeterli sayrda personel

bulunduracaktrr.

5) Organizasyona katrlacak iller igin birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il
igin bir genglik lideri rehberlik yapacaktrr.)

6) Yangmarun dtizenlenece[i gi.in olasr durumlar igin ambulans ve itfaiye hazrr

bulundurma iqlerini gergeklegtirecektir.

Katrhmcr it UfiaUrtiikleri tarafindan;
Madde 20-
1) il birinciliEi yarrqmalannr dtizenleme,

2) Yanqmadan bir gtin cince yaprlacak teknik toplantrya, il ekibi sorumlu yoneticisinin

katrhmr sa[lama,

3) Bcllge Yanqmalanna katrlacak genglerin her biri igin safhk ve seyahat sigortasr

yaptrrma,

4) Yangmaya gidig-gelig igin otobtis kiralanmasr durumundaD-2 belgesi olan ve en az

20 1 2 mo del otobtis/otobiisl er ay arlama,

5) Yarrgmarun duyurulmasr iglemleri yaprlacaktrr.

it vtti otirtiikleri Di[er Yiikiimltiliikleri
Madde 21-
1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanrtrmlarr (radyo,televizyon,gazete) yapacak,

2) Katrhmcrlann yangmayr izleyebilmeleri igin, yan$ma salonunda belli bir b<jliimiin
katrhmcrlara tahsis edilmesini sa[layacak,

3) imk6nlarr dlgiisiinde, segici kurul iiyelerinin bannmasr ve beslenmesi konusunda
yardrmcr olacak,

4) Yangmalara katrlacak illere birer lider gorevlendirecek, (Bolge yanqmalan igin)
5) Sahne ve ses di.izenini yaptrracak, gerekli sa[hk ve giivenlik tedbirlerini alacak,

6) Organizasyonla ilgili video ve foto[raf gekimleri yaptrrarak, kayrtlarr ve fotolraflarr
yangmadan en geg 2 g:drn sonra Genel Miidtirlille gondereceklerdir.
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Diizenleme Kurullarr Giirevleri
Madde 22-
1) il BirinciliEi Yansmalarr Dtizenleme Kurullarr;

a) Sorumlu ydneticiler ile teknik toplantr yaparak, talimatr agrklamak ve
bilgilendirmede bulunmak,

b) Segici kurul tiyelerini belirlemek,
c) Yarrgmanrn yaptlaca[r salonu ayarlayarak cidi.illeri, sahneyi, ses dtizenini vb.

hazrrhklarr tamamlamak,
d) Yarrqmalara yaplacak itirazlan inceleyerek sonuglandrrmak, jtirinin talimatta

atladr[r bir husus var ise performansr yeniden icra ettirmek ya da inceletmek.
e) Talimatta belirtilen disiplin suglanm iqleyenlerle ilgili olarak katrhmcrlann

yangma drgr brrakrlmalarma karar vermek,
f) Yarrgmactlann qiirlerini incelemek ve 1212. maddede belirtilen hususlara aykrrrhk

olup olmadrfrnr tespit etmek, talimata uygun olmayan giirleri elemek,
g) Bcilge birincili$ yan$maslna katrlmaya hak kazanan yangmacrlan, sonug bildirme

formu ve il yangmasr tutana[lna uygun gekilde tanzim ederek, Genel Mtidiirlii[e g<indermek.

2) Bcilge BirinciliEi ve Ttirkiye Finali Yarrsmasr Diizenleme Kurullarr;
a) Yangmanrn aksamadan yaprlmasr igin tedbirler alrr. Bu kapsamda yarrqmalardan

bir giin rince il mtidtirii ve sorumlu ydneticilerle teknik toplantr yaparak, bilgilendirmede
bulunmak,

b) Yarrgmada teknik bir aksakhk olursa bu aksakhfrn giderilmesini saflamak(teknik
bir srkrntr oldufunda uygun gdriildtifii taktirde performansrn tekran istemek)

c) Segici kurul tiyeleri hakkrnda de[erlendirme notu veya deferlendirmesini Genel
Miidiirlii[e bildirmek,

d) Yarrqmayla ilgili belge ve tutanaklanimzalayarak Genel Miidiirliile teslim etmek.

BE$iNCi nOruna

Talimatnamede Hiikiim Bulunmayan Haller

Madde 23-

1) Bu Talimatnamenin uygulanmasrnda ortaya grkan tereddiitleri gidermeye ve
uygulamaya yonelik yeni dtizenlemeler grkarmaya Genel Miidtirliik Dtizenleme Kurulu
yetkilidir.
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EK -1

cENCLER ARASr giin varu$MAsr

BA$VURU FORMU

BA$vuRDuGu iucv

KATILIMCINTN ADI SOYADI

YARr$ACAGT rarecoil

oKrtyACAGr giiniN vE vAZARTNTN ADr

ooGuv raniui

TELEFON NUMARASI

nanit. RnnEsi

BA$VURUYU ALANIN
ADI-SOYADI

iuzasr
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EK -2

cENCLER ARAsr $iin ya.ru$MAsr
nrGnRrnnninvrn nnr,cnsi

14-17 Yaq ( ) 18-25 Yaq ( )

Yciresel Kryafet 5

Vursu ve Tonlama 15

Duraklama ve Ulamalara Uysunluk 10

Jest ve Mimikler l0
Ses Tonu ve Nefes Ayarlama 10

$iir Diline Uygunluk 10

Ses Mtizik Uyumu 10

Kelimeleri DoEru ifade Etme l0
Krhk Kryafet 10

Sahne Hakimiyeti l0

YARr$MACr Ki$iNiN

Yarrgmacr
Adr Soyadr

Yanqma
Kategorisi

Eser ve $air
Adr i1

AQIKLAMA

sEQiCi KURUL UypSiXiN

Adr - Soyadr

imzasr

9

KRiTERLER YUZDE PUANI

GENEL TOPLAM 100



irinq.z uir,nxqrsi

cnxqlix niznrnrlrni crxrr uuntinruGu
giin vlnrgMAsr nUznNlnME KURULU BA$KAxrrdrNa

EK -3

SoRUMLU yONgriciNiN
ADI-SOYADI

iuzasr

ilinnz EDEN KURUMUN ADI

SoRUMLU voNsriciNiN aor - soYADr

iriRaz KONUSU

irinazrN DAYANDTGT ruRar-laR

it-cili tvtRoopsi

isrpr
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EK -4

cENqLER ARASr giin oruMA yARr$MASr

soNuq niluinun FoRMU

eir-oiniN,r vapnN il

KATILIMCININ ADI SOYADI

YARI$ACAGT rnrEcoRi

oKUYACAcT giiniN vn gainNN eor

ooGuvr raniHi

TELEFON NUMARASI

vair anRgsi

l-l l4-17Yag E 18-25Yag

Il Yanqmasrna Baqvuran (14-17 Yag
arahEr) Genclerin Toplam Sayrsr

Il Yarrqmasrna Baqvuran (18-25 Yaq
arahEr)Genclerin Toplam Sayrsr

SORUMLU yoNEricNiN
ADI-SOYADI

inrzasr

Bu form en geg 1 Mart 2019 tarihine kadar etkinlikle:@gsb,gay.tl -e- posta adresine
gonderilecektir.

1.1.



-

T.C.
GENqLiK VE SPOR BAKANLIGI

Genglik Hizmetleri Genel Miidiirlti$i

GENqLER ARASI TiYATRO YARI$MASI TALiMATI

niniNci nolUvr
GENEL HUTUNNIBN

Amag
Madde 1- Bu talimatrn amacl; Gengler Arasr Tiyatro yan$malannr ve yangma siirecini

diizenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; Gengler Arast Tiyatro yarrgmalamnl ve bu yarrgmalara iligkin usul

ve esaslan kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; I nolu Cumhurbaqkanh[r Kararnamesi'nin 187. Maddesi'ne

dayanrlarak hazrrlanmr gtrr.

Tanrmlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanhk: Genglik ve Spor Bakanh[r'nr,
Genel Mtidiirliik: Genglik Hizmetleri Genel Miidtirliiltinti,
Genel Mtidtirliik Diizenleme Kurulu: Genglik Hizmetleri Genel Miidiirliilii tarafindan

gtirevlendirilen kiqileri,
il Di.izenleme Kurulu: il Mtiduru veya temsilcisinin bagkanhprnda belirlenen 3 iiyeden

olugan ve Tiyatro yarrgmalarrnr dtizenleyen ve organizasyonla ilgili igleri yiiriiten il Kurulunu,
Segici Kurul ve Uyeleri: il, B<llge ve Ttirkiye Finalinde yarrgacak ekiplerin

performansrnr delerlendirecek olan kurul ile tiyatro ve oyunculuk alanrnda uzman veya
iiniversitelerin ilgili bcili.imlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatgrlardan segilen
iiyeleri,

Sorumlu Yonetici/il Tiyatro Sorumlusu: il trrtUdtirltipi.ince belirlenen; diizenleme kurulu
ve segici kurul ile yan$ma si.irecine yrinelik iligkileri yiirtten kigiyilkigileri,

il Birinciligi: il birincilerinin belirlendi[i yanqmalan,
B<ilge Birincili[i: B<ilge birincilerinin belirlendili yarrqmalarr,
Ttirkiye Finali: B<ilge yarrqmalanndan gelen birinciler arasmdan Tiirkiye birincilerinin

belirlendigi yarrgmayr,
Kattltmct: Yarrgmalara katrlmak iizere bagvuru yapan 14-29 yag arahlrndaki kigileri
De[erlendirme Belgesi: Segici kurulun de[erlendirmede esas alaca[r puanlama cilgefini,
Ekip: Yangmaya katrlacak ve performans sergileyecek kigileri, ifade eder
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iriNci n6lUrvr
YARI$MALAR

Yarrgma Katrlma $artlarr
Madde 5-
Gengler Arast Tiyatro Yangmalarrna genglik merkezlerine tiye 14-29 yag arah[rndaki

(14'iinden gtin almrg, 29 yagrnr tamamlamamrg) ttim gengler, ekipleriyle bagvurabilirler.

Yarrqma Kategorileri
Madde 6-
Gengler Arasr Tiyatro yangmalan 'Delerler E[itimi Konulannda' Komedi ve Dram

tiirlerinde diizenlenecektir.

Yangma Basamaklarr
Madde 7-
l) Yarrgmalar;

a) il birincilili yarrqmasr,
b) Bcilge birincili[i yangmasr,
c) Tiirkiye Finali yangmasr,
olarak 3 (tiE) basamakta gergekleqtirilecektir.

2) Bu kapsamda;
a) il birincilifi yarrqmasr; il Di.izenleme Karan ile 3 Mart 2019 Salih Tozan Kiilti.ir ve

Sanat Merkezinde tarihinde yaprlacaktrr.
b) Bolge birinciligi yangmasr; Genel Mtidiirliikge diizenlenir. Bolge finalinde birinci

olan ekip Tiirkiye Finali'ne katrlmaya hak kazanrr. (2017 ve 2018 yrllarrnda iist iiste 2 kez rl
birincili$ kazanmrq olanlar harig)

c) Tiirkiye finali yarrgmasr; Genel Miidiirltikge diizenlenir.
* Bolge Finallerinin hangi illerde ne zamon yopilacadtyla ilgili bilgiler I0 Mart 2019

tarihine kedar resmi yazt ile GenElikve Spor il miidiirliiklerine gonderilecektir.

Yanqacak Ekipler
Madde 8-

1) Yangmada sahnelenecek eserlerin stiresi en az 8 en fazla 15 dakika olmak
zorundadrr. Ana ve ara dekor tagrmalan ile oyun sonrasl yaprlan selamla siireye dAhil edilmez.
Silrenin agrlmasr durumunda ise ilk 4 dakikada her bir dakika igin 5'er puan kesme cezasl

uygulanrr. Bu siirenin de agrlmast durumunda ekip diskalifrye edilir.
2) Yarrqmaya katrlacak ekipler en M3 enfazla 15 kigiden olugacaktrr. 15 kiqi srnrn

sadece oyuncular igin gegerli olup aynca bir ekipte; 1 il sorumlusu, 1 ytinetmen, I rqrkgr, I
sesgi ve makydz ile difer takrm grirevlileri bulanabilecektir. Ses ve tqtk ayarlamalan igin
Genel Mtidtirliik personel g<irevlendirecektir. Ancak isteyen ekipler kendi rqtk ve sesgisini

kullanabilecektir.
3) Ekipler; il, Bdlge ve Ti.irkiye Finali'ne aynr eserle katrlmak zorundadtr.
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Yangmalar
Madde 9-
1) Biilge yarrgmalanndan bir dnceki gi.in il sorumlulan ve ydnetmenlerle teknik toplantr

yaprlacaktrr. Zorunlu sebepler drqrnda toplantrya katrlmayan ekipler yangmaya
ahnmayacaktrr.

2) Ekiplerin yarrgma gi.intindeki sahne srrasr Genel Miidtirliik Diizenleme Kurulu
tarafindan belirlenir ve teknik toplantrda ilgililere agrklanrr. Genel Miidiirliik Diizenleme
Kurulu gerekli gdrdiigi hallerde sahne srralamasmda deliqiklik yapabilir.

3) Ekipler yangma gi.intinden I giin tjnceden yan$manln yaprlacafr ile gelerek prova
alacaktrr.

Yarrgma Bagvurusu
Madde l0-
1) Gengler Arast Tiyatro yarrqmalannrn duyurularr 2018 yrh Kasrm, Arahk ayrnda

yaprlacak olup bu tarih aynr anda bagvurulann ahnacalr tarihi ifade eder. Ancak yangmanrn
bagvuru stiresi illerin inisiyatifine gdre deligiklik gosterebilir. Orne[in; il yanqmasrnrn
yaprlaca[r tarihi Ocak aytnrn sonu olarak segen iller hazrrhk stirecini g<iz Ontne alarak
bagvuru siiresini Ocak sonuna kadar uzatabilir.

2) Yarrgma bagvurulan Gengler Arasr Tiyatro Yangmasr Talimatnamesine (Ek-l)'e grire
yaprlacaktrr. Bagvurular; il Dtizenleme Kurulu ve illerdeki tiyatro sorumlularr tarafrndan
altnacakttr. it dtizeyinde birinci olan gruplara iligkin Sonug Bildirme Formu (Ek-5)
diizenlenerek 1 Mart 2019 tarihine kadar ettintitter@gs adresine elektronik olarak
gcinderilecektir.

Segici Kurul Uyeleri ve Yarrqmalarrn De[erlendirilmesi
Madde I l-
1) Yarrgmalarda de[erlendirme yapacak segici kurul tiyelerinden olugan kuruldur. Bu

kurul; il birincili[i, Bolge birinciligi ve Ttirkiye finali seqici kurullarr olarak srnrflandrnlrr.
2) il birincilifi safhasrnda gcirev yapacak segici kurul i.iyeleri il Dtizenleme Kurulu

tarafindan segilen ve 3 (tig) asil tiyeden olugan kuruldur. S<iz konusu kurul il Miidtirliiklerince
belirlenir ve jiiri gorevi yapmak iizere Kurul tarafindan olugturulan ekipte; Genglik Merkezi
tiyatro hocast, qehir tiyatrolarrnda gahgan oyuncular, yonetmenler, jiiriler ve alarunda Lrzman
akademisyenler bulunabilir. B<ilge Birinciligi ve Tiirkiye Finali Segici Kurullarr; Genel
Mtidtirliik tarafindan alarunda uzman kigiler arasrndan segilen, birisi sanatgr en az 3 (tiq)
tiyeden olugan kuruldur.

*il yansmalanna genqlik merkezlerinin tiyatro ekiplerinin kanldtfi durumlarda genElik
merkezinde tiyatro e{itmeni/hocast olarak gdrev yapqn kisiler seqici kurul ilyesi olarak gorev
yqpamoz.

2) Segici kurul iiyeleri, yangmadan <ince ve yan$madan sonra toplanrr. Yarrgmadan
6nce yaprlan toplantrda, talimatname ve delerlendirme belgesi gdzden geqirilir. Yarrgmadan
sonraki toplantrda ise, yangma ile ilgili genel bir de[erlendirme yaprlrr.

3) Segici kurul iiyeleri, yangmaya katrlan topluluklarrn de[erlendirmesini yaparak,
sonuqlannr tutanakla birlikte dtizenleme kuruluna verirler.

4) Segici Kurul Uyeleri, ekiplerin performansrnr Ek-3'te yer alan de[erlendirme
belgesine gdre yapacaktrr.
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Genel ve Ozel Esaslar
Madde 12-

1) Yangmalar, Genel Miidiirliikge hazrlanan Gengler Arasr Tiyatro Yanqmast
Talimatrna g6re yaprlrr.

2) Yarrqmada sahnelenecek eserler, Gengler Arasr Tiyatro Yangmasr Talimatnamesi'nin
Ek-2'sinde yer alan konular arasrndan olmasr gerekir.

3) Sahnelenecek eserlerin senaryosunda ve sahnelenmesinde: Tiirkiye Cumhuriyeti
Devleti yoneticilerine hakaret ve alay konulan igeren, rrkgrhk yapan ve trkgt sdylemler
banndrran, argo veya kiifiir bulunan, mtistehcen bir scize/davranrga yer veren, siyasi igerik ve
siyasi elegtiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kigi, makam ya da
markayr dven/elegtiren, reklam yapan, ahlaki delerlere uygun olmayan, maddi ve manevi
duygulara olumsuz bir bigimde atrfta bulunan hiikiim, sciz ve eylemler bulunamaz. Bu tarz
senaryo ve eylemlerin sahnelenmesine miisaade edilmeyece[i gibi do[aglama olarak yukarrda
sayrlan hususlardan birinin zikredilmesi halinde ise ekip diskalifiye edilecektir.

*Reklam; bir markanrn adrnrn soylenmesini ve dviilmesini ifade eder.
*Ahntr; Fenomen haline gelmig videolara yaprlan gondermeler olarak algrlanmamahdrr.

Herhangi bir mecradan (kitap, makale, dergi, senaryo) bir paragraftan fazla yazr rle
gdrsel/igitsel bir program/sinemaldiziltiyatro'nun 5 saniyeden fazla stiren sahneleri ahntr
olarak kabul edilir.

*Yaganmrq olaylarrn dolrudan (oldulu gibi) sahnelenmesi eserin cizgiinlii[iinii muflak
hale getirmesinden oti.iri.i bu tarz olaylann sahnelenebilmesi igin dyki.ilenmesi ya da gergek

olaylardan esinlenerek orjinal bir eser yazrlmasr gerekmektedir.
4) ilde birden fazla genglik merkezi varsa, sdz konusu genglik merkezleri il birincili$

yanqmalarrna ayn ayrr katrlabilirler ancak Btilge yanqmalanna bir ili temsilen tek bir ekip
katrlabilir.

5) Ekipler Bcilge Yanqmalarrna gelirken sahnede ihtiyag duyacaklarr; do[al ses, mtizik
ve ses efektlerini bir flash bellek ya da cd igerisinde yanlannda getireceklerdir.

6) Komedi; Kiqilerin, olay ve ddetlerin gtiliing, e[lendirici, yonlerini gdstermek

amacryla ders vermeyi ve hogga vakit gegirtmeyi (hem giildtirtip hem diigtindiirmeyi) hedef
edinen tiyatro geqididir.

Dram; giinliik olaylann veya hayali durumlarrn, alrrhkh olarak diiqiindtirme ama

ay nr zamanda giildiiril unsur/unsurl annt banndtrarak anlatrlmasrdrr.
* Ekipl er; orotoryo ve pandomim ti.irti e serlerle yarr gmay a katiamazlar .

7) Ekiplerin oyunu sahnelemede gdsterdi[i performansa puan verilecektir. Puanlama

bireysel oyunculu[a depil ekibin genel performanstna gdre verilecektir.
S) Performans sergileyecek ekipteki ttim oyuncular 14-29 yag arah[rnda olmak

zorundadrr. Senaryo gerepi bile olsa belirtilen yagrn altrndaveya i.istiinde kimseler oyuna eglik
edemezler. Ancak; ydnetmen ve teknik ekip igin 14-29 yaq kriteri aranmaz.

9) Yarrgmaya katrlacak ekiplerin Ek 2'de yer alan konular dolrultusunda senaryosunu
vazdrErnr ve eserin dzgiin olduEunu gristeren beyanr imzalamrq olmalan gerekmektedir.

10) Senaryolanrun daha cince herhangi bir mecrada yayrnlandtpt, tamamen altntt veya
kopya oldufu tespit edilen ekipler diskalifiye edilir.

11) Teknik aksakhklann saptanmaslna ve yan$manm durdurulmasrna diizenleme kurulu
tiyeleri yetkilidir.

12) Yarrgmaya baqvuru igin genglik merkezlerine kayrth olmak zorunlu olup, <izel

teqebbiis ya da cizel topluluklartn mtinferit bagvurulan kabul edilmez.
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13) 2017 ve 2018 yrllarrnda Gengler Arasr Tiyatro yanqmalarrnda toplamda iki kez il
birincilili unvanlnl elde eden ekipler Gengler Arasr Tiyatro Yanqmasl'na aynr ekiple
katrlamazlar. iki kez il birincilifi unvarunr alan ekiplerin yangmaya katrlabilmesi igin, ekip
iiyelerinin en az o/o50'sinin de[igtirilmesi gerekmektedir.

* 2018 yilmda dilzenlenen Bolge yansmalarmda Bolge birincisi olmasma raFmen
Tilrkiye Finali'ne katilamayanlar iqin 13. maddede belirtilen kural uygulanmaz.

Mali Esaslar
Madde 13-
l) Gengler Arasr Tiyatro Yarrgmalan'run il Birincili$ aqamasrnda ihtiyag duyulacak

dekor, ses ve sahne sistemleri, jtri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaglar Genel Miidtirliifiin
g<indereceli <idenekten kargrlanacaktrr. (sadece il birincisi olan ekip igin)

*Jiiri hizmetleri: katthmcr kiqilerin performanslannr puanlama hizmeti ile jiiri tiyelerine
program sonuna verilecek tegekkiir plaketini kapsamaktadrr.

2) il Birincilili saflrasrna katrlan ekiplerin dekor masraflan igin ddenek kullanrlmayacak
olup bu safhada birinci olarak Bdlge Finallerine katrlmaya hak kazanan ekibin dekor kostiim
ve nakliyesi igin Genel Miidtirltgtin gcinderdi[i ddenek kullanrlacaktrr.

3) B<ilge Finallerine katrlan illerin iage (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel
Mtidtirliikge karqrlanacak olup Bcilge Yangmalanna katrlacak illerin gidiq-diinti$ yol
harctrahlan ile gidig-diintiq giindelikleri it trrtUdtirliikleri 2019 yrh btitgesinden karqrlanacaktrr.

4) Bcilge finalleri ve Tiirkiye Finaline katrlacak g<irevli ve yan$macrlara 6245 sayilr
Harcrrah Kanunu' na g<ire cidemeler yaprlacaktrr.

UqUNcU nolUrvr
itiRq,z, Oniillnn, oisipLiN suqLARr vE or,ZALART

itirazlar
Madde 14-
1) Itirazlar, Gengler Arast Tiyatro Yangmasr Talimatrnrn ekinde yer alan itiraz

dilekgelerine (Ek-a) uygun olarak diizenleme kuruluna yaprlrr.
2) Ornek dilekgeye uygun olmayan itiraz dilekgeleri kabul edilmez ve reddedilir.
3) Itirazlar yangma stirecinde yaprlrr. Yanqma bitiminde yaprlacak itirazlar gegersiz

sayrlrr.
4) Yarrgmada kazanrlan birincilile ycinelik itfuaz, yan$ma bitimine mtiteakip yaprlrr. Bu

si.irede yap r I m ay an itir azlar i nc e I em e ye ahnmaz.
5) Itir azlar, sorumlu y<ineticiler tarafindan yapr I rr.
6) Segici kurul tiyelerinin vermig olduklarr puanlara itiraz edilemez.
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OOtiller
Madde 15-
1) il birincili$i yarrqmalannda il birincisi olan gruplara baqan belgesi verecektir. il

yan$masrnda dereceye girenlere aynca il Miidiirl0klerinin uygun g<irdiigii <idtil verilir. OaUt
igin yaprlan harcamalar Genel Miidiirlti$in gonderdili ridenekten kargrlarur.

2) Btilge yarrgmalarrnda ilk 3'e giren gruplara baqarr belgesi ve plaket verilir.
3) Tiirkiye finalinde dereceye giren (1 .2.ve 3. olan) genglere bagarr belgesi ve plaketin

yanr srra Genel Mtidtirliigiin uygun gdrece[i cidiiller verilir.

Disiplin Suglan ve Cezalar
Madde 16-

1) Yarrqma dncesinde, yan;ma esnasrnda veya yangma soffasrnda organizasyona,
dtizenleme kurulu iiyelerine, segici kurul iiyelerine ve diler biittin g<irevlilere karqr; duyulacak
gekilde kiiftir eden veya kdtii sdz s6yleyenlerin, miistehcen ve ayrp hareketlerde bulunan,
organizasyonu ve yan$mayl protesto edenlerin, sd,zlti veya fiziki saldrrganhk yapanlarrn,
organizasyona gdlge diigiiren ve gerilim oluqturanlann, bagkalarrrun kimliklerini kullanma,
bagkalarr yerine yan;maya katrlma, birkag farkh kimlik ibraz etme vb usulstizl0klere tevessi.il
edenlerin, yan;ma talimatrrun Genel ve Ozel Esaslar bdliimiiniin (madde 12) 3. bendinde
belirtilen hususlara aykrrr davranrq sergileyenlerin, yangma haklan elinden alrrur. Bu
davranrga mahal veren ekipler; il yarrgmalannda il Dtizenleme Kurulu, Bdlge finalleri ile
Ttirkiye Finali'nde ise Genel Mtidiirli.ik Diizenleme Kurulu karanyla diskalifiye edilir.

2) Yukarrda belirtilen konularda cezalandrnlan katrhmcrlar; Genel Mtidiirltikge
di.izenlenen yarrgmalara I (bir) yrl siireyle katilamazlar.

3) Yanqmalar sonucunda yaprlan <idiil t<irenine mazeretsiz olarak katrlmayan topluluklar
da 1 (bir) yrl streyle yangmaya ahnmazlar.

4) Yarrgma sonucunda Genel Mtidtirltik tarafindan diizenlenen tutanak gegerli olup,
katrhmcrlardan savunma istenmez.

nonoUNcU sOrUnI
GENEL ruUotJnI,TJr vn iI vlUuUnr,Uru,nni TARAFINDAN YAPILACAK

I$LER
Biilge ve Final Yarrqmalarrnda Genel Miidiirliik tarafindan;
Madde l7-
1) B<ilge Yarrqmalarr ve Tiirkiye Finalini diizenleme,
2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve stisleme iqi,
3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlanrun temini igi,
4) Sunum-Sunucu hizmeti iqi,
5) Jiiri ve puanlama hizmeti,
6) ikram hizmetleri,
7) Video kayrt, foto[raf gekimi ve krsa versiyon tanrtrm filmi hizmeti igi,
8) Odtillerin ve bagarr belgelerinin tasanmr ve temini igi,
9) Tanrtrm ve gdrselleri tasanmr ve temini iqi,
10)Konaklama ve yemek hizmeti igi yerine getirilecektir.
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Biilge Yarrqmasrnrn diizenlendili Il Miidiirlii[ii tarafindan yaprlacak iqler:
Madde 18-

l) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlar yaprlacak, mtilki idare amirleri ile
yerel y<ineticilerin katrhmrrun sallanmasrna ve salonun doldurulmasrna tinem verilecektir.

2) Yangmalann baqlamasrndan en az 1 saat rince (bu siire saat 10:00 olarak
diigtiniilmektedir ancak bazr illerde katrhmcr sayrsrna grire de[igiklik g<isterebilir) koordinatdr
genglik merkezi miidtir0, ildeki ttim genglik merkezi miidiirleri ve liderleri yan$ma salonunda
hazrr bulunacaktrr. 1it trluAtirtiilti personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazrrlayacaklan
yaka kartr yangma siiresince boyunda asrh duracaktrr.)

3) Yarrgmalar igin diizenlenecek teknik toplantrnrn yaprlacapr yeri ayarlayarak, yan$ma
tarihinden en az 10 giin 6nce Genel Miidtirltile bildirilecek, onay verilmesine mi.iteakip en

krsa siirede katrhmcr illere de iletilecektir.
4) Yarrgma si,iresince, salhk ve gtivenlik tedbirleri igin yeterli sayrda personel

bulunduracaktrr.

5) Organizasyona katrlacak iller igin birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il
igin bir genglik lideri rehberlik yapacaktrr.)

6) Yangmarun dtizenleneceli giin olasr durumlar igin ambulans ve itfaiye hanr
bulundurma i glerini gergeklegtirecektir.

Katrhmcr it VtiiOUrtiikleri tarafindan;
Madde 19-

1) il birincilili yarrqmalannr dtizenleme,

2) Yangmadan bir gi.in <ince yaprlacak teknik toplantrya, il ekibi sorumlu y<ineticisinin
katrhmr saSlama,

3) Btilge Yarrqmalanna katrlacak genglerin her biri igin safhk ve seyahat sigortasr
yaptrma,

4) Yarrgmaya gidig-geliq igin otobiis kiralanmasr durumundaD-2 belgesi olan ve enaz
20 1 3 model otobtis/otobiisler ayarlama,

5) Yarr gmayr duyurma, iglemleri yaprlacaktrr.

it tvtUOtirtiiklerinin Di[er Yiikiimtiiltikleri
Madde 20-
1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlarr (televizyon, radyo, gazete)

yapacak, (il yarrgmasr igin)
2) Topluluklann yan$mayr izleyebilmeleri igin, yangma salonunda belli bir boli.imi.in

topluluklara tahsis edilmesini sa[layacak, (il yarrgmasr igin)
3) imkdnlan <ilgtisiinde, segici kurul tiyelerinin bannmasr ve beslenmesi konusunda

yardrmcr olacak, (il yanqmasr igin)
4) Yarrqmalara katrlacak illere birer lider gcirevlendirecek, (B<llge yarrgmasr igin)
5) Yarrgma programr ve teknik toplantrnrn yaprlaca[r yer, yangma tarihinden 6nce

Bdlge/final yan$maslna katrlacak illere duyuracak, (B6lge yarrqmasr igin)
6) Sahne ve ses diizenini yaptrracak, gerekli saghk ve giivenlik tedbiri alacak, (il

yarrgmasr igin)
7) Organizasyonla ilgili video ve fotolraf gekimleri yaptrrarak, kayrtlarr ve fotofraflarr

yarrgmadan en geg 2 gtin soffa Genel Miidiirliige gondereceklerdir. (il yarrgmasr igin)



Diizenleme Kurullarr Gdrevleri
Madde 2l-
1) il Dtizenleme Kurulu Gdrevleri;

a) Sorumlu ydneticiler ile teknik toplantr yaparak, talimatr agrklamak ve
bilgilendirmede bulunmak,

b) Segici kurul i.iyelerini belirlemek,
c) Yangmarun gerektirdi[i tidtilleri, sahneyi, ses dtizenini vb. hazrrhklarr

tamamlamak,
d) Yan gmalara yapr lac ak itir azlan inceleyerek sonuglandrrmak,
e) Talimatta belirtilen disiplin suglannr igleyenlerle ilgili olarak katrhmcrlarrn

yangma drgr brrakrlmalarma karar vermek,

D Yanqmaya katrlan grup/ekiplerin senaryolannr okumak ve 1213. maddede
belirtilen hususlara aykrrrhk bulunup bulunmadrlrnr tespit etmek, talimata uygun olmayan
senaryolan elemek,

g) Bcilge birincili$ yan$masrna katrlmaya hak kazanan ekibin, sonug bildirme
formunu tanzim ederek, Genel Mtidiirlii[e gcindermek.

2) Btilge Birincilili ve Tiirkiye Finali Yanqmasr Diizenleme Kurullarr Grirevleri;
a) Yangmarun aksamadan yaprlmasr igin gerekli tedbirleri almak, yarrqmalardan bir

gtin 6nce il miidiirti ve sorumlu ydneticilerle teknik toplantr yaparak, bilgilendirmede
bulunmak,

b) Yarrgmada teknik bir aksakhk olursa bu aksakhlrn giderilmesini sa[lamak(teknik
bir srkrntr oldulunda uygun gdrtildti[ii takdirde performansm tekran istemek)

c) Segici kurul tiyelerinin de[erlendirme notu ve istenen di[er belgeleri Genel
Miidiirliige bildirmek,

d) Yarrqmayla ilgili belge ve tutanaklanimzalayarak Genel Mi.idiirltifie teslim etmek.

BE$iNCi sOrUNr
Talimatnamede Hiiktim Bulunmayan Haller

Madde 22-

1) Bu Talimatnamenin uygulanmasrnda ortaya grkan tereddiitleri gidermeye ve
uygulamaya y<inelik yeni diizenlemeler grkarmaya Genel Miidtirltik Diizenleme Kurulu
yetkilidir.
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EK -1

GENCLER ARASI TiYATRO YARI$MASI
BASVURU FORMU

BOLGE YARI$MASINA KATILACAK GRUBUN
ADI
BULUNDUGU iI-
SAHNELEYEcrTT-gni oYUNUN ADI
UOCATYONETMEN ADI-SOYADI TLFN
yONsriciNiN nor - soyADr / TELEFoNU
YART;MAK isrp,niGi rarncoRi Komedi( ) Dram( )

eOLe e/erip siLe iLeni

ADI- SOYADI r.c riulix rrro UtrtvRlrrt ooGuwr rnnini TELEFON E-POSTA

SoRUMLU yONprici

ADI SOYADI

iuzasr
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EK -2

GENCLER ARASI TiYATRO YARI$MASI
KONULARI

{ Sevgi
'/ Saygr '/ Uretkenlik
,/ Sorumluluk ,/ Giiven
,/ Adalet ,/ Ozgiiven
,/ Yardrm Severlik ,/ Hoggiirii
'/ Dofruluk ,/ Algakgiiniilliiliik
,/ Diiri.istliik ,/ Empati
./ Sabrr ,/ Kanaatkirhk
./ Ana Baba Sevgisi ./ Qahqkanhk

Gengler Arast Tiyatro Yangmasma yukanda belirtilen konulara uygun olarak hazrrladr[rm
senaryom ile katrhyorum. Yazdtltm eserin herhangi bir mecrada yayrnlanmamrg ve almtr
yaprlmamrq veya kopyalanmamrq oldu[unu beyan ederim.

Beyan Sahibinin Adr-Soyadr ve imzasr
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GENCLER ARASI TiYATRO YARISMASI
DEEERLENDiRME BELGESi

Metnin Qahqmasr (Mesaj-Onerme)

Komedi ve Dram Unsurlarmrn Sahneve Tasrnmasr

Oyunculuk (Beden Dili ve Roltine Uygunlulu, Sahne HAkimiyeti, Karakter)

$ive ve Ydresel Alrz

Makyaj

Dekor ve Oyun Aksesuarlarr

EK -3

sEqici KLJRUL UynSiNiN

Adr - Soyadr

imzasr

EKiBIN/GRUBUN

Ili Yarrqma
Kategorisi

Billgc Adr F.serin Adr

KI{iTERLER YUZDE PUAN]

20

Mimik-Jest l0

10
I

l5 I

5
I

5

5
I

Giysi-Kostiim 5

Jiiri Takdiri 25

GENEL TOPLAM 100

AqIKI,AMA
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irinq.z nilnrqnsi

cn NC r,ir laizwnrrnni cnNrr, uUntinr,uGii
rivlrRo yARrgMAsr nUzrNr-EME KURULU BA$KANr,rGrN.q.

EK -4

SoRUMLU yONpriciNiN
ADI-SOYADI

ivzasr

ilinaz EDEN KURUMUN ADI

SORUMLU yONpriciNiN aol - SoYADI

irinaz KoNUSU

irinazn DAYANDTcT ruRalr-aR

ir.cir-i uaoossi

isrpr

L2



EK.5

GENQLER ARASI TiYATRO YARI$MASI
soNuq niloinun FoRMU

gOlcg YARI$MASINA KATILACAK GRUBUN
ADI
BULUNDUGU il
sAHN ELEYpcErleRi oYuNLrN ADI
gocaIyONETMEN ADI-SOYADI TLFN
yONericiNiN aol - SoYADI / TELEFONU
YARr$MAK isrBpiGi rarsconi :Kornedi( ) Dram( )

Il Yangmasrna Baqvuran Toplam Biilge
Saytsr

Il Yarrqmasrna Bagvuran Toplam Kigi
Savtst

SoRUMLU yONerici
ADI SOYADI

iMZASI

Bu form en geg 1 Mart 2019 tarihine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr -e- posta adresine
gdnderilecektir.

aolce/erip aiLeiLrni
ADI- SOYADI T.C KiMLiK NO Uruvarur DO6UM TAR|Hi TELEFON E-POSTA
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T.C.
GENQLiK VE SPOR BAKANLIGI

Genglik Hizmetleri Genel Miidtirtii$i

GENqLER ARASI TURK VTUZiGI YARI$MASI TALiMATI

niniNci soI,Urvr
GENEL TTUXUVTINN

Amag
Madde 1- Bu talimatrn amacl; Gengler Arasr Ttirk Miizi[i yarrgmalarrnr ve yan$ma

stirecini dtizenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; Gengler Arast Tiirk mi.izi[i yarrgmalannr ve bu yanqmalara iliqkin

usul ve esaslan kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; I nolu Cumhurbagkanh[r Kararnamesi'nin 187. Maddesi'ne

dayanrlarak hazrrlanmr gtrr.

Tanrmlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanhk: Genglik ve Spor Bakanh[r'nr,
Genel Miidiirltik: Genglik Hizmetleri Genel Miidtirlii[iinti,
Genel Mtidtirli.ik Diizenleme Kurulu: Genglik Hizmetleri Genel Miidiirliigi tarafindan

gdrevlendirilen kigileri,
il Dtizenleme Kurulu: il trrttiduru veya temsilcisinin bagkanhlrnda belirlenen 3 i.iyeden

olugan ve Tiirk Mtizili yarrgmalannr diizenleyen ve organizasyonla ilgili igleri yiirtten il
Kurulunu.

Segici Kurul ve Uyeleri: il, B<ilge ve Ttirkiye Finalinde yarrgacak genglerin
performanstnt de[erlendirecek olan kurul ile Ttirk Miizi[i alanrnda uzman veya
tiniversitelerin ilgili b<jltimlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatgr olan kigilerden
segilen iiyeleri,

Sorumlu Yrinetici/il Tiirk Milzi[i Sorumlusu: il Mtidiirltig.ince belirlenen; drizenleme
kurulu ve segici kurul ile yan$ma siirecine ydnelik iligkileri ytiriiten kigiyi/kiqileri,

il Birinciligi: il birincilerinin belirlendili yangmalan,
Bdlge Birincili[i: Bdlge birincilerinin belirlendi[i yarrgmalarr,
Ttirkiye Finali: Bdlge yarrgmalanndan gelen birinciler arasrndan Tiirkiye birincilerinin

belirlendili yangmayr,
Kattltmct: Yarrgmalara katrlmak izere bagvuru yapan 18-29 yag arahlrndaki kigi ve

kigileri,
Delerlendirme Belgesi: Segici kurulun de[erlendirmede esas alacapr puanlama <ilge[ini,

ifade eder

'l



iriNci ndlUvr
YARI$MALAR

Yarrqma Katrlma $artlarr
Madde 5-
Gengler Arasr Ttirk Miizi[i Yarrgmalarrna genglik merkezlerine iiye; 18-23 (I8'inden

giin almrg, 23'tinti tamamlamamrq) ve 24-29 yag arahlrndaki (24'iinden giin almrg 29'unu
tamamlamamrg) tiim gengler bagvurabilirler.

Yarrqma Kategorileri
Madde 6-
Gengler Arasr Tiirk Miizili Yarrgmalarr;
l) 18-23124-29 Yaq Solo Krz Ses

2) 18-23/24-29 Yaq Solo Erkek Ses

3)18-29 Yag 'Ozgiin Yorumlama' olmak izere 5 farkh kategoride diizenlenecektir.
*Ozgiin Yorumlama: Mtizik alanmda onceden seslendirilmis bir eserin farkh miizik

enstrtimonlan ile ozgiln bir Sekilde yeniden icra edilmesidir. Ozgiin yorumlamaya iligkin
diler hususlar talimatrn"ozel esaslar" baphkh 13. maddesinde izah edilmistir.

Yanqma Basamaklarr
Madde 7-
1) Yanqmalar;

a) il birincilili yangmasr,
b) Brilge birincili$ yangmasr,
c) Ti.irkiye Finali yangmasr,

Olmak izere 3 basamakta yaprlacaktrr.
2) Bu kapsamda;

a) il birincilili yarrgmasr; il dilzenleme kurulu karan ile 24 $ubat 2019 tarihinde
Salih Tozan Ktiltiir ve Sanat Merkezinde yaprlacaktrr.

b) B6lge birincili[i yangmasq Genel Miidiirliikge dtizenlenir. Brilge yarrgmalannda
yarrqtr[r kategoride Birinci olan yarrgmacrlar ve dzgtin yorum grubu (2017 ve 2018 yrllannda
dtizenlenen yarrgmalarda iki kez il birincilifi unvanr almrq olanlar harig) Tiirkiye Finali'ne
katrlmaya hak kazanrr.

* 2017 ve 2018 yillannda dilzenlenen Tilrk Milzi{i yanqmalannda iki kez il birincilidi
unvonmt elde eden yansmaalar Gengler Arax Tilrk Mtizi{i Yanqmast'na yarrymact olarak
katilamazlar.

* 2018 yilmda dilzenlenen B1lge yansmalarmda Bdlge birincisi olmasma ra{men
Tilrkiye Finali'ne katilamayanlar igin 'b' bendinde belirtilen kural uygulanmaz.

c) Ttirkiye finali; Genel Miidiirliikge d0zenlenir.
* Balge Finallerinin hangi illerde ne zaman yapilaca{tyla ilgili bilgiler l0 Mart 2019

tarihine kadar resmi yazt ile Genqlikve Spor il mildilrliiklerine gonderilecektir.

Yarrqmacrlar
Madde 8-
1) Katrhmcrlar; il yan$masrnda icra etti[i eseri Brilge Yanqmasr ve Ttirkiye Finalinde

de[igtirebilme hakkrna sahiptir. Ancak de[igtirilen eserin diizenlenecek yarrgmalardan en az
10 giin cince 'Genel Miidiirliik Diizenleme Kurulu'na scizli.i veya yazrh olarak bildirilmesi
serekir.

L



2)2017 ve 2018 yrllarrnda Tiirk Mtizili yarrgmalannda iki kez il birincisi olanlar ile
gegmig yrllarda Ttirkiye birincisi olanlar, Ttirk MtiziSi yarrgmalanna yan$macl olarak
katiarnaz. ikinci ve tigtincti olanlar ise yeniden katrlma hakkrna sahiptir. (2017 ve 2018
yrllarrnda il birincililini kazananlar harig)

Yarrymalar
Madde 9-
1) Bdlge yanqmalanndan bir tinceki gtin y<ineticiler ile teknik toplantr yaprlacaktrr.

Zorunlu sebepler drgrnda toplantrya katrlmayan kigiler yan;maya ahnmayacaktrr.
2) Katrhmcrlarrn Bdlge Finallerindeki sahne srrasr Genel Miidtirltik Dtizenleme Kurulu

tarafindan belirlenir ve teknik toplantrda ilgililere agrklarur. Genel Mtidiirhik Dtizenleme
Kurulu gerekli gdrdiigii hallerde degigiklik yapabilir.

3) Katrhmctlar yangma gtiniinden 1 gtin <ince yanqmanrn yaprlaca[r ile gelerek prova
alacaktrr.

Yanqma Baqvurusu
Madde l0-
1) Gengler Arast Ttirk Miizili yarrqmalannrn duyurulan 2018 yrh Kasrm, Arahk

aylarrnda yaprlacak olup bu tarih aynr anda baqvurulann ahnaca[r tarihi ifade eder. Ancak
yarr$marun baqvuru stiresi illerin inisiyatifine gcire degigiklik g<isterebilir. Orne!in; it
yan$maslnrn yaprlaca[r tarihi Ocak/$ubat ayl sonu olarak segen iller hazrrhk stirecini gdz
tiniine alarak bagvuru siiresini Ocak/$ubat sonuna kadar uzatabilir. Fakat il yangmalan higbir
sebeple $ubat sonrasrna brrakrlamaz.

2) Yarrqma bagvurulan Gengler Arasr Tiirk Mtizi[i Yarrqma Talimatnamesi'nin Ek-
f ine gdre yaprlacaktrr. (Ek-l aynl zamanda sonug bildirim formu yerine geger.) Bagvurular;
il Diizenleme Kurulu ve illerdeki Tiirk Miizi[i sorumlulan tarafindan ahnacaktrr. il dtizeyinde
birinci olan kigilere iliqkin Sonug Bildirme Formu (Ek-l) diizenlenerek en geg I Mart 2019
tarihine kadar etki-nlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik olarak g<inderilecektir.

Segici Kurul Uyeleri ve Yarrqmalann Deferlendirilmesi
Madde 11-
1) Yarrgmalarda de[erlendirme yapacak segici kurul tiyelerinden olugan kuruldur. Bu

kurul; il birincili[i, bcilge birinciligi ve Tiirkiye finali segici kurullarr olarak srnrflandmlrr.
Z) il birincili[i safhasrnda g<irev yapacak segici kurul tiyeleri il Dtizenleme Kurulu

tarafindan segilen ve 3 (iig) tiyeden oluqan kuruldur. Sriz konusu kurul il Ir4udurltiklerince
belirlenir ve jtiri gdrevi yapmak izere Kurul tarafindan olugturulan ekipte Genglik Merkezi
mtizik efiticileri, MEB'e baph okullardaki mtizik <i[retmenleri veya alarunda uzman
akademisyenlerden olugan 3 (tiE) kiqilik bir heyet bulunabilir. Bdlge Birincilig ve Tiirkiye
Finali Segici Kurullarr; Genel Miidtirltik tarafindan alanrnda uzman kigiler arasmdan segilen,
en az3 tiyeden olugan kuruldur.

3) Segici kurul iiyeleri, yangmadan <ince ve yan;madan sonra toplanrr. Yarrgmadan
tince yaprlan toplantrda, talimatname ve de[erlendirme belgesi g<izden gegirilir. Yangmadan
sonraki toplantrda ise, yangma ile ilgili genel bir de[erlendirme yaprlrr.

4) Segici kurul iiyeleri, yangmaya katrlan kiqi ve topluluklarrn de[erlendirmesini
yaparak, sonuglannr tutanakla birlikte diizenleme kuruluna verirler.

5) Segici Kurul Uyeleri, kiqilerin performansrnr Ek-2'de yer alan delerlendirme
belgesine gdre yapar.
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Genel Esaslar
Madde 12-
1) Yarrqmalar, Genel Mtidiirliikge hazrlanan Tiirk Miizifi yangmasr talimatrna gcire

yaprlrr.
2) Yarrgmacrlar, her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne cincesi/sonrasrnda:

Ttirkiye Cumhuriyeti Devleti ycineticilerine hakaret ve alay konulan igeren, rrkgrhk yapan ve
rrkgr sdylemler barrndtran, argo veya kiifi.ir bulunan, milstehcen bir sdze/davranl$a yer veren,
siyasi igerik ve siyasi eleqtiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir
kigi, makam ya da markayr dven/elegtiren, reklam yapan, ahlaki delerlere uygun olmayan,
maddi ve manevi duygulara olumsuz bir bigimde atrfta bulunan hiikiim, sriz ve eylemlerde
bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasrnrn yaprlmasr durumda ise
yangmacr/yangmacrlar diskalifiye edilir.

3) Yangmaya bagvuru igin genglik merkezlerine tiye olmak zorunlu olup, ozel teqebbiis
ya da 6zel topluluklarrn miinferit basvurularr kabul edilmez.

4) ilde birden fazla genglik merkezi varsa, s6z konusu genglik merkezleri il birincili$
yangmalanna ayn ayn katrlabilirler ancak bdlge yangmalarrna bir ili temsilen belirlenmig
kategorilerin her birinden bir kigi katrlabilir.

5) Teknik aksakhklann saptanmaslna ve yangmanm durdurulmasrna; diizenleme kurulu
tiyeleri yetkilidir.

Ozel Esaslar
Madde 13-

1) Solo Krz - Solo Erkek Ses Yarr$masr;
a) Bu yangma, geleneksel Ti.irk mtizi[i tiirlerine yrinelik yaprlrr. Bu kategoride eserin

girig krsmr olan intro idarenin takdiri do[rultusunda krsaltrlabilir ve eserde tekrar edilen
yerlerin bir defa okutulmasr kurah uygulanabilir. Bu durum yangmacrlara prova esnasmda
izah edilecektir.

b) Bu kategoride, geleneksel Tiirk mtizili ti.irlerinden usulstiz (serbest) 6lgti ile icra
edilen, gazel, kaside gibi tiirler miinferit olarak icra edilebilir. Eser segimlerinde TRT ve
Ktilttir Turizm Bakanh[r repertuan zorunlu deEildir. Ancak performe edilecek eser
kiiltilriimiiztin bir pargasl olan eserlerden segilmeli, ozellikle de arabesk/fantezi tiiriinde bir
eser olmamahdrr. Segilen eser arabesUfantezi tiiri.ine yakrn oldulu durumda Genel Miidtirltik
eserin de[igtirilmesini isteyecektir.

*Uzun.havu yarqmada icra edilecek tiirler arasmdan Ekanlmqttr.
c) Ozgiin Yorumlama: En az 3, en fazla 6 kiginin; geleneksel mi.izik enstriimanlarr

ile icra edilen Tiirk Halk, Sanat ve Geleneksel Tiirk Miizipi eserlerini, modem/popiiler ki.ilti.ir
iirtinti olan mtizik enstriimanlan ile sdzli.i olarak yorumladrll yail$ma kategorisidir.
Ktilti.iri.imi.iziin pargast olan eserlerin yeniden yorumlanmasmda yarrgmacrlar diledikleri mtizik
enstri.imanlannr kullanabilecektir. Yeniden yorumlanan eserin siiresi en az 3 en fazla 6 dakika
olmak zorundadrr.

* Yeniden yorumlama, yorumlamaya konu olan eserin aynt usullerle qalmmasmdan ve
milzik enstrumanlan de{iqtirilip ayru metronom ve ritimle qalmmasmdan ziyade daha 6nce
yorumlanmamry bir Sekilde performe edilmesini ifade eder.

c) Geleneksel Tiirk miizili tiirlerinden usullii (ritimli) eserler okunurken, bagta veya
krtalar arasrnda gazel, kaside gibi serbest ttirlerden ornekler yer alamaz.

g) Solistin, kendisi gahp okumak istedigi durumlarda istegi halinde galgr grubu
kendisine eglik etmeyecek ancak soliste herhangi bir artr puan da verilmeyecektir. Solistin
galmasrndaki hatalar ise kendisine ait oldu[undan teknik bir sebeple yapaca$r itirazlar da
kabul edilmeyecektir.



d) De[erlendirmede, ydresel hyafet giyilmesine ve ydresel eser seqimine onem
verilir. (+10 puan)

e) Teknik aksakhklartn saptanmaslna ve yarl$manm durdurulmaslna; di.izenleme
kurul iiyeleri yetkilidir.

0 Btilge Finallerinde yan$mactlann aldrklarr puanlar yanqmadan sonra il
sorumlulamnrn yer aldrfr iletiqim gruplarr aracrhlryla agrklanacaktrr.

Mali Yiikiimliiliikler
Madde 14-
l) Gengler Arasr Ttirk Mtizifi Yanqmalannrn

duyulacak ses ve sahne sistemleri, jtiri hizmetleri, Genel
il miidiirliiklerince karsrlanacaktr.

*Jiiri hizmetleri: katrhmcr kiqilerin performanslannr puanlama hizmeti ile jiiri iiyelerine
program sonuna verilecek tegekkiir plaketini kapsamaktadrr.

2) Bcilge Finallerine katrlan illerin iage (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel
Miidtirliikge karqrlanacak olup Bdlge Yangmalanna katrlacak illerin gidiq-diinii$ yol
harcrahlarr ile gidiq-diiniiq gi.indelikleri il mi.idiirli.iklerinin 2019 yrh biitgesinden
kargrlanacaktrr.

3) Bolge finalleri ve Ttirkiye Finaline katrlacak gdrevli ve yan$macrlara 6245 sayrlr
Harcrah Kanunu' na gdre odemeler yaprlacaktrr.

tiqUNcU sorUvr
DEGERLENDiRME, ilinnz, 6IUrInn, nisipriN SUqLARI vE CEZALARI

Deferlendirme
MADDE 15- Btitiin kategorilerdeki yangmalarda, deferlendirme belgesinin

kullamlmast zorunludur. De[erlendirme belgesinde, puan ekleme ydntemi uygulanrr ve 100
puan fzerinden delerlendirilir. Delerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve
hazrr bulunugluk (15 puan) ana baqhklarr olmak izere iig boyutta puanlamaya tabi tutulur.
(Ek- 2)

itirazlar
Madde l6-
l) Itirazlar, talimattn ekinde yer alan itiraz dilekgeleri (Ek-3) ile Diizenleme Kuruluna

yaprlrr.
2) Omek dilekgeye uygun olmayan itiraz dilekgeleri kabul edilmez.
3) itirazlar yart$ma srirecinde yaprlrr. Yarrqma bitiminde yaprlacak itirazlar gegersiz

sayrlr.
4) Yangmadakazanian birincilige ycinelik itfuaz, yan$ma bitimine mtiteakip yaprhr. Bu

il Birincili$ aqamasrnda ihtiyag
Miidtirliigiin gonderecefi ddenekten

stirede y ap r I m ayan itir azlar ince I enm e y e ahnmaz.
5) Itir azlar, sorumlu ydneti ciler tarafindan yaprlrr.
6) Segici kurul iiyelerinin vermig olduklarr puanlara rtiraz edilemez.
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Odtitler
Madde 17-
1) il birincili[i yarrgmalannda il birincisi olan yangmacrlara baqarr belgesi verilir.

Ayrrca it Itttidtirltiklerinin uygun gordiigi harici bir odiil de verilebilir. Odtil igin yaprlan
harcamalar Genel Miidiirlii[iin gonderdi[i odenekten kargrlamr.

2) Bcllge yangmalartnda ilk 3'e giren yanqmacrlara baqan belgesi ve plaket verilir.
3) Tiirkiye finalinde dereceye giren genglere (1. 2.ve3. olan) baqarr belgesi ve plaketin

yanl sila Genel Miidiirlii$in uygun gcireceli ddtiller verilir.

Disiplin Suglan ve Cezalar
Madde 18-

1) Yarrgmalar oncesinde, yanqma esnasmda veya yan$ma sonrasmda organizasyona,
diizenleme kurulu iiyelerine, segici kurul i.iyelerine ve di[er biittin gcirevlilere kargr; duyulacak
qekilde kiifiir eden veya kdtii soz sciyleyenlerin, mtstehcen ve ayrp hareketlerde bulunan,
organizasyonu ve yan$mayl protesto edenlerin, sdzlti veya fiziki saldrrganhk yapanlann,
organizasyona golge dtigiiren ve gerilim oluqturanlarrn, baqkalarrnrn kimliklerini kullanma,
bagkalan yerine yan$maya katrlma, birkag farkh kimllklbraz etme vb usulstizliiklere tevessi.il

edenlerin, yan$ma talimatrrun Genel Esaslar baghkh 12'inci maddesinin 2. bendinde belirtilen
hususlara aykrrr davrananlamn, yarrgma haklarr elinden alrrur. Bu davranrqa mahal veren kigi
ve gruplar il yarrgmalannda il Di.izenleme Kurulu, Bolge finalleri ile Tiirkiye Finali'nde ise

Genel Miidiirliik Dtizenleme Kurulu kararryla diskalifiye edilir.
2) Yukanda belirtilen konularda cezalandnlan katrhmcrlar; Genel Miidiirliikge

diizenlenen yanqmalara I (bir) yrl siireyle katiamazlar.
3) Yarrgmalar sonucunda yaprlan odiil torenine mazeretsiz olarak katrlmayan kigi ve

topluluklar da 1 (bir) yrl siireyle yan$maya katrlamazlar.
4) Yangma sonucunda Genel Mtidtirltik tarafindan diizenlenen tutanak gegerli olup,

katrhmcrlardan savunma istenmez.

n6nntiNcU sOrUNr
GENEL TUUnTJnTUx vn iI vTUuURLUKLERi T,q.RAnINDAN YAPILACAK

I$LER
Madde 19-

Biilge Finalleri ve Final Yanqmalarrnda Genel Miidiirliik tarafindanl
1) B6lge Yarrqmalarr ve Ttirkiye Finalini diizenleme,
2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve siisleme iqi,
3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlanrun temini igi,
4) Sunum-Sunucu hizmeti igi,
5) Jtiri ve puanlama hizmeti,
6) ikram hizmetleri,
7) Video kayrt, fotofraf gekimi ve krsa versiyon tarutrm filmi hizmeti igi,
8) Odiillerin ve bagarr belgelerinin tasanmr ve temini igi,
9) Tanrtrm ve giirselleri tasanmr ve temini igi,
10)Konaklama ve yemek hizmeti iqi yerine getirilecektir.
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Diizenleme Kurullan Giirevleri
Madde 23-
1) il Birincilifi Yarrqmasr Dtizenleme Kurulu;

Gorevleri;
a) Sorumlu ydneticiler ile teknik toplantr yaparak, talimatr agrklamak ve

bilgilendirmede bulunmak,
b) Segici kurul tiyelerini belirlemek,
c)Yangmanrn gerektirdi[i <idiilleri, sahneyi, ses diizenini vb. hazrrhklarr

tamamlamak,
d) Yarr gmal ara yaprlac ak itir azlan ince leyerek sonuql andrmak,
e) Talimatta belirtilen disiplin suglannr iqleyenlerle ilgili olarak katrhmcrlann

yan$ma drgr brrakrlmalanna karar vermek,
f) Bolge birincili$ yan$masma katrlmaya hak kazanan yanqmacrlann ve cizgiin

yorum grubunun sonug bildirme formunu Genel Miidtirli.i[e gondermek.

2) B<ilge Birincili$ ve Tiirkiye Finali Yangmasr Dtizenleme Kurullarr;
Gcirevleri;
a) Organizasyondan sorumlu olup yarrgmanm aksamadan yaprlmasr igin tedbir alrr.

Bu kapsamdan yangmalardan bir giin once il mtidiirti ve sorumlu y<ineticilerle teknik toplantr
yapmak,

b) Yarrgmada teknik bir aksakhk olursa bu aksakhlrn giderilmesini sa[lamak(teknik
bir srkrntr oldufunda uygun g<irtildtifii taktirde performansrn tekran istemek),

c) Segici kurul i.iyeleri hakkrnda de[erlendirme notu veya dtiqiincesini Genel
Miidtirltife bildirmek,

d) Yarrgmayla ilgili belge ve tutanaklanimzalayarak Genel Mtidtirliife teslim etmek.

BE$iNCi soLUN4

Talimatnamede Htkiim Bulunmayan Haller

Madde 24-

Bu Talimatnamenin uygulanmasrnda ortaya grkan tereddtitleri gidermeye ve
uygulamaya ydnelik yeni diizenlemeler grkarmaya Genel Miidtirltik Diizenleme Kurulu
yetkilidir.
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Biilge Yarrqmasrnrn diizenlendifi it UUaiirttiEU tarafindan yaprlacak iEler:
Madde 20-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlar yapiacak, miilki idare amirleri ile
yerel yoneticilerin kattltmmm sallanmasrna ve salonun doldurulmasma onem verilecektir.

2) Yarrgmalar gtinii yangmalarrn baglamasrndan en az 1 saat dnce (bu siire saat 10:00

olarak dtqtiniilmektedir ancak bazr illerde katrhmcr sayrsrna g<ire de[igiklik gdsterebilir)
koordinat<jr genglik merkezi miidiiri.i, ildeki trim genglik merkezi mtidtirleri ve liderleri
yan$ma salonunda haztr bulunacaktrr. (il Miidiirlii$i personeli resmi giyinecek ve

kendilerini n haznlay acaklan yaka kartr yan $ma stire since boyunda asrh duracaktrr. )
3) Yarrgma siiresince, sa[hk ve giivenlik igin yeterli sayrda personel bulunduracaktrr.
4) Organizasyona katrlacak illere birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il

igin bir genglik lideri rehberlik yapacaktrr.)

5) Yangmarun dtizenleneceli giin olasr durumlar igin ambulans ve itfaiye hanr
bulundurma iqlerini gergeklegtirecektir.

Katrhmcr it VtUOtirtiikleri tarafindan ;

Madde 21-
1) il birinciligi yarrgmalarrnr diizenleme,

2) Yangmadan bir gtin <ince yaprlacak teknik toplantrya, il ekibi sorumlu ycineticisinin

katrhmr saflama,

3) Bolge Yarrgmalarrna katrlacak genglerin her biri igin sa[hk ve seyahat sigortasr

yaptlfina,

4) Yarrgmaya gidig-geliq igin otobiis kiralanmasr durumundaD-2 belgesi olan ve en az

20 1 3 model otobris/otobiisler ayarlama,

5) Yarrqmanrn duyurulmasr iglemleri,
6) Yarrqmalarda okunan eserlerle uyumlu olmasr ve y<irelerin tarutrmr amacryla

giyilecek yoresel kryafetlerin temini yaprlacaktrr.

it tvtiiotirtiikleri Diler Yiikiimliiliikleri
Madde 22-
1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tarutrmlan yapacak (radyo,tv,sosyal medya),
2) Topluluklarrn yan$mayr izleyebilmeleri igin, yangma salonunda belli bir bdliimtin

topluluklara tahsis edilmesinin sa[lanmasr,
3) imkdnlarr cilgi.isi.inde, segici kurul tiyelerinin bannmasr ve beslenmesi konusunda

yardrmcr olunmasr,
4) Yanqmalara katrlacak illere birer lider gorevlendirilmesi (Bolge yarrgmasr igin),
5) Sahne ve ses dtizenini yaptrarak, gerekli safhk ve giivenlik tedbiri ahnmasr,
6) Organrzasyonla ilgili video ve fotofraf gekimleri yaptrrarak, kayrtlan ve fotofraflarr

yarrgmadan en geg 2 giin sonra Genel Miidtirliige gcinderilmesi iglerini yapacaktrr.
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EK.1

KATEGORi DALI yARrSr LMAx isreruileru rRreconilrn
(Birden fazla Kategori isaretlenebilir)

I

18-23 YA$

SOLO KIZ SES

SOLO ERKEK SES

OzcUru YoRUMLAMA (18-29)

24-29YA5

SOLO KIZ SES

SOLO ERKEK SES

ozcuru YoRUMLAMA (18-29)

Not:

l) Bu form en geg I Mart2019 tarihine kadar e-t!!4likler@cqb.gqyJr adresine gOnderilecektir.
2) Eserin Tiirti" baghkh btiliim tiirkii ise "THM", sanat miizigi ise "TSM", geleneksel Turk miizifii ise "GTM"
olarak yazrlacaktlr.* Ozgiin Yorumlama kategorisi l8-29 yag arahgrnda yaprldrgrndan yukarrdaki tabloda yer alan yag
kategorilerinden birinin i garetlenmesi yeterlidir.

GENQLER ARASr riiRK muziGi
sol,o sDS (solisD,6zcuN YORUMLAMA

YARI$MASr

BA$VURU FORN4tl

YARI$MACININ

ili/Genglik Merkezi

Adr soyadr

Dogum Tarihi Qalgr Aletleri

Kategori Eserin Adr ve
I UIU

YARTSMAK iSrrruiUru KATEGORILER



EK.2

YARI$MACININ

ili Yangma
Kategorisi

Katrhmcr
Adr soyadr

Eserin Adr

KRITERLER YUZDE PUANI

HAZIR BULUNU$LUK "h 15

Yoresel Kryafet ve Hazrr Bulunugluk 5

Yoresel Eser Segimi

Eser Segimi 5

TEKNiK '50
Ritmik Btiti.inliik 10

Entonasyon l0

Tavrr l0

Qalma velveya Soyleme l0

Notaya Uygunluk 10

YORUM '35
Mtizikalite 20

Usl0p l5

GENEL TOPLAM 100

A\r.tuLAlvrA

SEQICI KURUL UYESININ

Adr - Soyadr

10

rtiRK nrUziGi yARr$MALART DECERLENDiRME FoRMU

Yaq Grubu

imzasr



EK-2

Yoresel Klyafet ve Haztr Bulunugluk

Eser Segimi Uygun mu? (Tiirk Halk-Sanat ve Geleneksel)

Miizikal ite (Mtizik Yorumu)

Soyleme (Solist ya da Solistlerdeki Yorumlama)

Yeniden Yorumlarna Becerisi

'J.'J.

TURJ( mUziGi vARI$MALART OzctiN voRUMLAMA DEGERLENDiRME FoRMU

YARISMACININ

iri Yangma
Katesorisi

Ozgtin Yorumlama

Grup
Adr(varsa) Eserin Adr

Ya$

Grubu

KRiTERLER YUZDE PUANI

5

Akort 5

l0

20

20

40

GENEL TOPLAM 100

AQIKLAMA

sEQiCi KURUL UyeSiNiN
Adr - Soyadr

imzasr



G ,..

irin q.z lilmqnsi dnNnGi

cnNqr,ix niznnnrtrRi cnNu, trUnunrticU
rUnx rrrUzici nUzrNI-eME KURULU BASKANr-rGIisn

EK -3

SoRUMLU voNEriCiNiN

ivzast

ilinaz EDEN KURUMLIN ADI

SoRUMLU YONEriciNiN RoI - SoYADI

irinaz KoNUSU

irinnzN DAYANDTcT nunallRn

ilcir-i vRoossi

isrer
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