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İlgi sayılı yazıya istinaden Bakanlığımızca  gençlerimizin  geleneksel  sanatımıza  sahip  çıkan,

 okuyan,  düşünen,  araştıran  ve uygulayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla "Gençler Arası Kültür ve
Sanat Yarışmaları" başlığı altında Ses ve İcra, Tiyatro, Şiir Okuma ve Bilgi yarışmaları düzenlenecektir.

Söz Konusu yarışmalarda uygulama birliğinin sağlanması ve izlenmesi gereken usul veesasları
belirlemek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Ses ve İcra, Tiyatro, Şiir Okuma ve Bilgi
yarışması Talimatları" yazımız ekinde gönderilmiştir.

Talimatnamelere uygun olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçelerdeki
Ortaöğretim Kurumları ve Şırnak Üniversitesinde bulunan gençlere gerekli duyurunun yapılması, söz
konusu yarışmalara yönlendirilmesi ve başvurular en geç 15 Mart 2022  tarihine kadar Şırnak Gençlik
Merkezine şahsen yapılması hususunda;
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2022 YILI KÜLTÜR VE SANAT YARIŞMALARI TAKVİMİ
YARIŞMA KATEGORİSİ YARIŞMA TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMAYA KATILACAK YAŞ KATEGORİLERİ ÖDÜLLER

ŞİİR YARIŞMASI
17 Mart 2022 Perşembe 15 Mart 2022 Salı

13-17 YAŞ Kadın/Erkek
18-25 Yaş Kadın/Erkek

Çeşitli Ödüller

TÜRK MÜZİĞİ YARIŞMASI    22.03.2022 Salı 15 Mart 2022 Salı

18-29 yaş arası
1- Türk Müziği (Türk Sanat- Halk- Tasavvuf- Ezgi)                           2-
Popüler Müzik (Pop, Rock, Rap, Özgün ve Arabesk)                    3-
Caz Müzik (Blues caz, Ragtime, Dixieland, Big Band, Halk Müziği,
Work Song, Guitar Mashing)                                                    4-
Elektronik Müzik

Çeşitli Ödüller

BİLGİ YARIŞMASI 24 Mart 2022 Perşembe 15 Mart 2022 Salı
(-) 13-17  YAŞ LİSE GRUPLARI                                                                  (-
) 18-25 YAŞ ÜNİVERSİTE  GRUPLARI

Çeşitli Ödüller

TİYATRO 28 Mart 2022 Pazartesi 15 Mart 2022 Salı 13-25 Yaş (en az 3 Kişi En fazla 15 Kişi) Çeşitli Ödüller

MÜNAZARA LİGİ
30 Mart 2022 Çarşamba

15 Mart 2022 Salı
13-17 Yaş Lise Kategorisi
18-25 Yaş Üniversite Kategorisi
18-25 Yaş Üniversite Hazırlık

Çeşitli Ödüller

 
                                            Murat CANDAN

                                         Şırnak Gençlik Merkezi Müdür V.
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T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2022 YILI
GENÇLER ARASI SES ve İCRA YARIŞMASI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası Ses ve İcra Yarışmalarını ve yarışma sürecini 

düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2-  Bu talimat; Gençler Arası Ses ve İcra Yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin 

usul ve esasları kapsar.

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. Maddesi’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Bölge Birinciliği: Bölge birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen kişileri,

Eser:  Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması’na katılan yarışmacı/ekiplerin seslendirdiği 

eseri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

İl Düzenleme Kurulu: İl müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden 

oluşan ve ses ve icra yarışmalarını düzenleyen ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl 

Kurulunu,
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Katılımcı/Yarışmacı: Yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan 18-29 yaş aralığındaki 

kişileri,

Seyirci Oyu: Türkiye finalinde yarışmacıların performanslarına oy verecek kişileri,

Seçici Kurul ve Üyeleri: İl, bölge ve Türkiye finalinde yarışacak gençlerin performansını 

değerlendirecek olan kurul alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde 

akademisyen,  profesyonel sanatçı olan kişiler ile geçmiş yıllarda Ses ve İcra Yarışmasında 

derece alan gençlerin içerisinden seçilen üyeyi,

Sorumlu Yönetici/İl Ses ve İcra Yarışmacısı Sorumlusu: İl müdürlüğünce belirlenen; 

düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri

 Yarışma: Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması’nı,

Türkiye finali: Bölge finallerinde yarıştığı kategoride birinci olanların yarışacağı 

yarışmayı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Ses ve İcra yarışmalarına 18-29 yaş aralığındaki tüm gençler başvurabilir. 

Başvurular; solo ses kategorilerinde bireysel,  caz ve elektronik müzik türlerinde ise ekip olarak 

yapılır.

 Ekip başvurularını ekip adına 1 (bir) kişi yapar.

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

a)  Yarışma;

1) Türk Müziği (Türk Sanat/Halk/Tasavvuf/Ezgi)

2) Popüler Müzik (Pop, rock, rap, özgün, arabesk)

          3) Caz Müzik,( Blues Caz,  Ragtime, Dixieland, Big Band, Halk Müziği, Work Song, 

Guitar Mashing)

4) Elektronik Müzik,

Olmak üzere 4 kategoride düzenlenecektir.
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Madde 7- 

1) Yarışmalar; 

a) İl birinciliği yarışması,

b) Bölge birinciliği yarışması,

c) Türkiye finali yarışması,

olmak üzere 3 basamakta yapılacaktır.

2) Bu kapsamda;

a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından Mart ayında yapılır. 

Kategorilerinde birinci olan kişiler, bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır. 

* 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Finallerinde (ilk 3) dereceye girmiş kişiler yarışmaya 

katılamazlar)

b) Bölge birinciliği yarışması; bölge yarışmalarını ev sahibi yapacak iller tarafından 

düzenlenir. Bölge yarışmalarında yarıştığı kategoride Birinci olan yarışmacılar/ekipler Türkiye 

Finali’ne katılmaya hak kazanır. 

c ) Türkiye finali; Genel Müdürlükçe düzenlenir. 

Yarışma Başvurusu

Madde 8- 

1) Gençler Arası Ses ve İcra yarışmalarının duyuruları 2022 yılı Şubat ayında yapılacak 

olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder. Ancak yarışmanın başvuru 

süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarih 

18 Mart olarak belirleyen bir il düzenleme kurulu bu tarihe kadar başvuru alabilir. Ancak hiçbir 

suretle il yarışmaları 1 Nisan sonrasına bırakılamaz.

          2) Yarışma başvuruları https://gencizbiz.gsb.gov.tr/  adresinden online yapılacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyen gençler https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresine yönlendirilecektir. 

Gençlik Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık 

gösterilecek ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr/  

üzerinden İl finallerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar alınacaktır. Sistemde oluşabilecek bir 

aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu doldurup yarışmaya 

katılabileceklerdir. 

https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
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Yarışma Takvimi ve Yarışmaların Duyurulması

 Madde 9-

a) İl Yarışma Başvuru   Tarihleri: 15 Şubat- 15 Mart 2022

b)  İl Yarışmaları                         :  16 Mart- 31 Mart 2022

c)  Bölge  Yarışmaları                 :  10 Mayıs- 28 Haziran 2022

d) Türkiye  Finali                         :  8 Ağustos  2022 tarihinde  yapılacaktır.

Tablo-1 Bölge Finalleri Takvimi ve Yerleri

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi 

     Madde 10- 

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu 

kurul; il birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak 

sınıflandırılır. 

    2) İl birinciliği safhasında görev yapacak seçici kurul üyeleri İl Düzenleme Kurulu 

tarafından seçilen ve 3 (asil) asil üyeden oluşan kuruldur.   Bu kurulun 2 (asil) üyesi 

MEB’e bağlı okullarda görev yapan Müzik Öğretmenleri veya alanında uzman veya 

üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan 

kişilerden oluşur. Bir (1) asil üye ise 2020-2021 yıllarında yapılan Gençler Arası Ses 

yarışmasında il-bölge veya Türkiye finallerinde birincilik derecesi alan 

yarışmacılardan biri olacaktır.

3) Bölge Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından 

alanında uzman kişiler arasından seçilen, birisi sanatçı en az 3 (üç) üyeden oluşan 

kuruldur.

4) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan 

önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. 

Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

Bölge Finalleri Tarih ve Yerleri
 Akdeniz Bölgesi 10 Mayıs Antalya  

Ege Bölgesi 24 Mayıs Denizli
Doğu Anadolu Bölgesi 31 Mayıs Malatya

Karadeniz Bölgesi 7 Haziran Samsun  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 14 Haziran Mardin

İç Anadolu Bölgesi 21 Haziran Kayseri
Marmara Bölgesi 28 Haziran Bursa
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               5)  Türkiye Finalinde yarışmacıların performansları jüri ve seyirci oylamasıyla 

değerlendirilecektir. Değerlendirmenin    %70’i jürinin verdiği puanlar , %30 ’u ise seyirci 

oylarından oluşacaktır. 

        6) Jüri üyelilerinin değerlendirme belgesini kullanılması zorunludur. Değerlendirme 

belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

Seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak, 

sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler. 

             7) Seçici Kurul Üyeleri, kişilerin performansını Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te yer alan 

değerlendirme belgesine göre yapar. 

Genel Esaslar 

Madde 11-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması 

talimatına göre yapılır.

2) Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir kategoride katılabilir ve tek bir eser icra 

edebilir.

3) Katılımcı iller; bölge finalleri için her kategoride yarışmacı çıkaracaktır. (Katılım 

sağlanmayan herhangi bir kategori olmayacaktır.)

4) Yarışmacılar il, bölge ve Türkiye finalinde eser değiştirme hakkına sahip olup bu 

durum yarışma tarihlerinden en az 10 gün önce düzenleme kurullarına sözlü veya yazılı 

bir şekilde bildirilecektir.

5)  Türk müziği ve popüler müzik, kategorilerinde yarışmacılar il/bölge/Türkiye finali 

Düzenleme Kurulunca temin edilen orkestra önünde eserleri icra edecek olup Elektronik 

müzik ve Caz müzik kategorisinde ise yarışmacılar eserin müziğini kendileri icra 

edecektir.

6) İl yarışmaları gençlik ve spor il müdürü veya temsilcisi öncülüğünde düzenlenir ve 

en yüksek puanı alan gençlik merkezi bölge finallerinde ilini temsil etmeye hak kazanır.

7) Bölge yarışmalarından bir önceki gün yöneticiler ile teknik toplantı yapılacaktır. 

Zorunlu sebepler dışında toplantıya katılmayan kişiler yarışmaya alınmayacaktır. 

8)  Katılımcıların bölge finallerindeki sahne sırası Bölge Düzenleme Kurulu 

tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır.  Bölge Düzenleme Kurulu 

gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilir.
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9)  Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova 

alacaktır. 

10)  İl ve bölge yarışmalarında teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın 

durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

11) Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık 

vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı 

Kanun kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, 

ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

12) Yarışmacı/ekip, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında 

yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet 

yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt etmektedir. 

13) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tamamını veya bir kısmının 

iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Genel Müdürlük iptal ya da erteleme 

durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

14) Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

15) Bu talimatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya 

yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Özel Esaslar

Madde 12-

1) Türk Müziği (Halk/Sanat/Tasavvuf/Ezgi Müziği);

a) Bu kategori, Türk Halk/Sanat ve Tasavvuf müziği türlerine yönelik yapılır.

b) Bu kategoride, tasavvuf müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra edilen, 

(uzun hava hariç) gazel, kaside gibi türler münferit olarak icra edilebilir. Eser 

seçimlerinde TRT ve Kültür Turizm Bakanlığı repertuarı zorunlu değildir. Ancak 

performe edilecek eser kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de 

arabesk/fantezi türünde bir eser olmamalıdır. Seçilen eser arabesk/fantezi türüne yakın 

olduğu durumda ilgili Yarışma Düzenleme Kurulları eserin değiştirilmesini isteyecektir.

c) Yarışmada icra edilecek eserler toplumca kabul görmüş/bilinen sanatçılara ait veya 

anonim olmak zorundadır. Söz yazarı/bestecesi ve yorumcusu yeterince kabul 

görmemiş eserler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından değiştirilecektir. 

            d) Eserlerin icra edilme süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

2) Popüler Müzik (Pop, arabesk,  rock, rap, hip- hop, özgün)
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a) Bu kategori, Popüler müzik olarak kabul edilen; pop, arabesk,  rock, hip-hop, özgün 

türlerine yönelik olarak icra edilir. Kategoride seslendirilebilecek eserler Türkçe olmak 

zorundadır.

            b) Eserlerin icra edilme süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

          3) Caz Müzik (Blues Caz,  Ragtime, Dixieland, Big Band, Halk Müziği, Work Song, 

Guitar Mashing)

         a) Bu kategori, caz müzik, blues müzik, halk müzik türleri olarak kabul edilen eserler ile  

başka türde müziklerin caz veya blues müzik armonisi ile coverlanmış versiyonları, icra 

edilebilir. Ayrıca yerli/ yabancı özgün beste eserler de icra edilebilecektir.

         b)  Eserler yerli -yabancı fark etmeksizin sözlü olarak icra edilebilecektir.

         c) Yarışmaya en az 2 en fazla 6 kişilik gruplarla katılım sağlanabilecektir.

         d) Eserlerin icra edilme süresi 6 dakika ile sınırlıdır.

         4) Elekronik Müzik

          a) Bu kategoride elektronik müzik türlerinden biri icra edilecek olup ekip en fazla 3 

kişiden olacaktır.  İcra edilecek eser orijinal mix eser olmalıdır;  performans canlı olarak 

sergilenecek herhangi bir şekilde playback/banttan çalma yapılmayacaktır. Özgün 

olmadığı Seçici Kurulca belirlenen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

          b) Çalınacak elektronik müzik aletlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

          c)  Her bir kategoride icra edilecek eserin süresi 5 dakikadan fazla olmamalıdır. 

          d)  Eserler yerli veya yabancı bir eserin sampleları (örneklemleri) kullanılarak üretilebilir 

veya özgün besteler icra edilebilir.

           e) Eserler sözlü veya sözsüz olarak icra edilebilecektir. 

           f) Türk Müziği, Popüler müzik kategorilerinde solistler il/bölge/Türkiye finali 

Düzenleme Kurulunun temin edeceği orkestra önünde eser icra edecek olup, solistler kendi 

enstrümanları ile de orkestraya eşlik etmesi halinde yarışmacılara artı bir değeri olmayacaktır. 

Ancak Caz ve Elektronik müzik kategorisinde başvuru yapan yarışmacılar kendi ekipman ve 

müzik aletleriyle yarışmaya katılacaklardır.

          g) Jüri değerlendirmesi sonucunda her kategoride en yüksek puanı alan 7 yarışmacı /ekip 

Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacaktır. Ancak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu 

uygun gördüğü takdirde bölge sıralamasında dereceye giren diğer yarışmacı/ekipleri de Türkiye 

finaline çağırabilecektir.       
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         İtirazlar

          Madde 13- 

          1) İtirazlar, talimatın ekinde yer alan itiraz dilekçeleri (Ek-6) ile sonuçların açıklanmasını 

izleyen 5 gün içinde ilgili Düzenleme Kuruluna yapılır.

         2) İtirazlar, itiraza konu alan performansın talimattaki esaslara uyumsuzluk durumunun 

mevcut olması gibi gerekçeler için yapılabilecektir. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye 

itiraz edilmez.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 14-

1) Yarışmacılar/ekipler yarışma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine 

hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb. ayrımcı 

söylemler, argo veya küfür içeren, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, herhangi 

bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve eleştiri içeren, herhangi bir markayı 

öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, manevi değerlere olumsuz atıflarda 

bulunan hüküm söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden 

fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda yarışmacılar/ekipler 

İl/Bölge veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir.

2) Yarışmanın herhangi bir aşamasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, jüri 

üyelerine, diğer görevlilere, finalistlere hakaret ya da küfür eden, müstehcen ve ayıp 

davranışlarda bulunan, sözlü veya fiziki olarak saldırganlık yapan, organizasyonu ya 

da yarışmayı protesto eden, davranışlarıyla organizasyona gölge düşüren, gerilim 

oluşturan, başkalarının kimliklerini kullanan, başkalarının yerine yarışmaya katılan 

ve benzeri usulsüzlüklere tevessül edenlerin yarışma hakları elinden alınır. Bu 

eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

durumunda yarışmacılar/ekipler İl/Bölge veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu 

kararıyla diskalifiye edilir.

3) Ekiplerin bir üyesinin yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda 

yukarıda belirtilen müeyyideler takımın tümüne uygulanır.

4)  Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe 

düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar. 
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Ödüller 

 Madde 15- 

 1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan yarışmacılara başarı belgesi verilir. Ayrıca İl 

Müdürlüklerinin uygun gördüğü harici bir ödül de verilebilir. Ödül için yapılan harcamalar 

Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten veya gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı 

bütçesinden karşılanır.

 2) Bölge yarışmalarında ilk 3’e giren yarışmacılara başarı belgesi ve plaket verilir.

 3) Türkiye finalinde yarıştığı kategoride; 

Birinci olanlara yurtdışı gezisi,

İkinci olanlara notebook,

Üçüncü olanlara akıllı saat, ödülü verilecektir. Ayrıca Türkiye Finaline kalan tüm 

yarışmacı/ ekiplere 500 TL’lik kitap hediye çeki ödülü verilecektir.

Mali Yükümlülükler

  Madde 16

  1) Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı ildeki 

konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) hizmeti bölge finallerine ev sahipliği yapacak gençlik ve 

spor müdürlerince karşılanacaktır. Bu işlemler için 4734 sayılı İhale Kanunu hükümleri 

doğrultusunda alım yapılacak ve söz konusu harcamalar gençlik ve spor il müdürlerinin 2022 

yılı bütçesinden karşılanacaktır.

2) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan süreçte iaşe, yol ve kanuni harcırahları “bölge finallerine katılım 

sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3)  Bölge finalleri ve Türkiye finaline katılacak yarışmacılar ve sorumlular için gençlik ve spor 

il müdürlükleri araç temin edebilecektir. İl müdürlükleri bu işlem için ihtiyaca uygun olan araç 

ihalesine çıkabilir veya hizmet alımı yöntemiyle bu işlemi gerçekleştirebilir. Araç temini için 

2022 yılı gençlik ve spor il müdürlüğü bütçesi kullanılacaktır. (Yarışmacılarını hava yolu ile 

gönderecek iller hariç).

4) Bölge finallerine ev sahipliği yapacak iller, ihtiyaç duyulan ödeneği, detayları belirtmek 

suretiyle Genel Müdürlükten talep edebilecektir.

 5) Türkiye finaline katılan yarışmacıların ve kafile sorumluların iaşe ve ibateleri Genel 

Müdürlükçe karşılanacaktır.
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ÜÇÜNCÜCÜ BÖLÜM 

 İL, BÖLGE VE GENEL MÜDÜRLÜK

DÜZENLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

Türkiye Finalinde Genel Müdürlükçe Yapılacak İşler:

Madde 17-

1) Türkiye Finalini düzenleme,

2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3)  Ses sistemi, orkestra ve ekipmanları işi,

4) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi, 

5) Puanlama hizmeti işi,

6) Jüri hizmeti işi,

7) İkram hizmetleri,

8) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

9) Ödül, plaket, başarı belgesi tasarımı ve temini işi, 

10) Konaklama ve yemek hizmeti işi,

11) Tanıtım ve görsellerin tasarımı ve temini işi yerine getirilecektir.

12) Söz konusu işler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

Bölge Yarışmalarını Gerçekleştirilecek Ev Sahibi İl tarafından;

Madde 18- 

1)Bölge Yarışmalarını düzenleme ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirme,

2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3) Profesyonel ses sistemi, orkestra ve ekipmanlarının temini işi, 

4) Sunum-Sunucu hizmeti işi, 

5) İkram hizmetleri,

6) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

7) Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi, 

8) Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

           **  Jüri hizmeti Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

           9) Söz konusu işler bölge yarışmalarına ev sahipliği yapacak illerin sorumluluğunda ve 

koordinesinde gerçekleştirilecektir. 
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     Bölge Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

     Madde 19-

     1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirleri ile yerel 

yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına gençlik ve spor il müdürleri 

bünyesinde gençlik merkezleri, genç ofisler, kredi yurtlar kurumu, spor komplekslerinden 

faydalanan gençlerin katılımına )  öncelik verilecektir.

    2) Yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir 

ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir)  gençlik hizmetleri müdürü ve 

gençlik liderleri yarışma salonunda hazır bulunarak, organizasyona destek verecektir.

    3) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel 

bulunduracaktır.

   4) Organizasyona katılacak iller için birer refakatçı temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il 

için bir gençlik lideri ekiplere refakatçilik yapacaktır.)

   5) Yarışmanın düzenleneceği gün tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye hazır 

bulundurma işlerini gerçekleştirecektir.

   6)   Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı ildeki 

konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) ve şehir içi ulaşım hizmeti bölge finallerine ev sahipliği 

yapan gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

    7) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen Bölge finali Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

   Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından yapılacak işler;

    Madde 20- 

     1)Yarışmayı öncelikli olarak gençlik ve spor il müdürleri bünyesinde gençlik merkezleri, 

genç ofisler, kredi yurtlar kurumu, spor komplekslerinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları 

içerisinde yer alan MEB’e bağlı okullarda, üniversitelerde, Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluğunda bulunan yabancı uyruklu gençlere ve aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü 

bünyesindeki birimlere etkin olarak duyurma,

    2) İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

    3) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya, il ekibi sorumlu yöneticisinin 

katılımı sağlama,

    4) Bölge yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için seyahat sigortası yaptırma,

    5) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2017 

model otobüs/otobüsler ayarlama,
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     6) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan süreçte iaşe, yol ve kanuni harcırahları “bölge finallerine katılım 

sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

       

       Düzenleme Kurulları Görevleri

       Madde 21- 

       İl Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu Görevleri;

       1) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede 

bulunmak,

       2) Seçici kurul üyelerini belirlemek,

       3) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,

       4) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

       5) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı 

bırakılmalarına karar vermek,

       6) Bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sonuç bildirme 

formunu bölge yarışmalarına ev sahipliği yapacak ile göndermek.

      Bölge Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu Görevleri;

      1) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu 

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

yapmak, 

      2) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak (teknik bir 

sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek),

      3) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

          Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

  Madde 22- Bu talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve 

uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu 

yetkilidir.                                 
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EK-1

Gençler Arası Ses ve İcra Yarışması Başvuru Formu
                                     (Türk Müziği ve Popüler Müzik)

Yarışmacının Adı-Soyad                   :

Katılımcı Olduğu İl :

Doğum Tarihi :

Kategorisi :

Eserinin Adı :

Eserinin Türü :

Elektronik /Caz Müzik Başvuru Formu

Yarışmacıların Adları ve Doğum Tarihleri :

Katılımcı Olduğu İl                                       :

Grubun Adı :

Grubun kişi Sayısı :

Eser Adı                         :

 Eserin Türü                         :

Yarışmalara Başvuran Grup Sayısı :

Yarışmalara Başvuran Kişi Sayısı :

*Başvurular gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Sistemde oluşabilecek bir 

aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu doldurup 

yarışmaya katılabilirler. Bu form aynı zamanda il /bölge finalleri sonuç belgesi olarak 

kullanılacak olup bölge finaline ev sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerine 15 Nisan 

2022 tarihine kadar resmi yazı ile bildirilecektir. Bölge finalleri sonuçları ise ev sahibi gençlik 

ve spor il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe 7 Temmuz 2022 tarihine kadar resmi yazı 

ile bildirilecektir.
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                                                                                                                                   EK-2

                                                                                                                                 

TÜRK MÜZİĞİ YARIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

YARIŞMACININ
İli   
Katılımcı 
Adı 
soyadı

 Eserin 
Adı  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

TEKNİK % 60  
Ritmik Bütünlük 10  
Entonasyon 15  
Tavır 10  
Söyleme 15  
Notaya Uygunluk 10  

YORUM %40

Üslûp 40

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası  
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EK-3

                                                                                                                                 

POPÜLER MÜZİK YARIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

YARIŞMACININ
İli   
Katılımcı 
Adı soyadı  Eserin Adı  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

Solist Ses Entonasyonu 20  

Orkestra Uyumu 30  

Diksiyon ve Söz Doğruluğu 20

Müzikal Özgünlük (Kopyalamama) 20

Prozodi 10

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası  
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                                                                                                                                EK-4

ELEKTRONİK MÜZİK YARIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

YARIŞMACININ
İli   
Katılımcı 
Adı soyadı  Eserin Adı  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

Özgünlük 20  

Kompozisyon estetiği 10  

Müzikal/Sound Kalitesi 30

Yorumlama Becerisi 30

Şan ve/veya Enstrüman Becerisi 10

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası  
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EK-5

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

CAZ MÜZİK YARIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU

YARIŞMACININ
İli   
Katılımcı 
Adı soyadı  Eserin Adı  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

Caz Dinamikleri 30  

Müzikal altyapı 30  

Solist şan hâkimiyeti 15

 Enstrüman hâkimiyeti 15

 Grup canlı performans uyumu 10

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası  
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                                                                                                                                                           EK-6

İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ                                             

  GENÇLER ARASI SES ve İCRA YARIŞMASI
 

                     ………………………………………………….. DÜZENLEME KURULUNA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI :

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI :

İTİRAZ KONUSU :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR :

İLGİLİ MADDESİ :

İSTEK :

SORUMLU YÖNETİCİNİN

İMZASI
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T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2022 YILI
GENÇLER ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası ‘Şiir Okuma’ yarışmalarını ve yarışma sürecini 

düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat; Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. Maddesi’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Bölge Birinciliği: Bölge birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen kişileri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan 

ve Şiir Okuma yarışmalarını düzenleyen, organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Katılımcı/Yarışmacı: yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan 13-25 yaş aralığındaki kişiyi,

Seyirci Oyu: Türkiye Finalinde yarışmacıların performanslarına oy verecek kişileri,
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Seçici Kurul ve Üyeleri: İl, Bölge ve Türkiye Finalinde yarışacak kişilerin performansını 

değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurul ile şiir alanında uzman veya üniversitelerin ilgili 

bölümlerinde akademisyen, profesyonel sanatçı olan kişiler ile geçmiş yıllarda Şiir 

Yarışmasında derece alan gençlerin içerisinden seçilen üyeyi,

Sorumlu Yönetici/İl Şiir Yarışması Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; danışma kurulu 

ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

Türkiye Finali: Bölge finallerinde yarıştığı kategoride birinci olanların yarışacağı yarışmayı 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmalarına 13-25  (13’ünden gün almış, 25 yaşını doldurmamış)  

yaş aralığındaki tüm gençler başvurabilirler. 

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmaları; 13-17 ve 18-25 yaş aralıklarında kadın/erkek olmak 

üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecektir.

 Yarışma Konuları

 Madde 7-

a) Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmalarında okunacak şiirlerin seçiminde konu 

sınırlaması bulunmamaktadır.  Ayrıca yakın bir zaman önce ebediyete intikal eden 

Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç anısına Sezai Karakoç’un şiirleri de 

seslendirilebilecektir.

b)  Yarışmacı kendi yazdığı şiirle de yarışmaya katılabilir.
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Yarışma Basamakları

Madde 8- 

1) Yarışmalar; 

a) İl birinciliği yarışması,

b) Bölge birinciliği yarışması,

c) Türkiye Finali yarışması,

olmak üzere 3 (üç) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;

a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından Mart ayında yapılır. Kategorilerinde 

birinci olan kişiler, bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır. 

* 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye Finallerinde (ilk 3) derece içerisine girmiş kişiler 

yarışmaya katılamazlar. Ancak yaş kategorisi değişmesi halinde yarışmaya başvuru 

yapabilirler .)

 b) Bölge birinciliği yarışması; Bölge yarışmalarında ev sahibi yapacak iller tarafından 

düzenlenir. Bölge yarışmalarında yarıştığı kategoride Birinci olan yarışmacılar Türkiye 

Finali’ne katılmaya hak kazanır. 

  c ) Türkiye finali; Genel Müdürlükçe düzenlenir. 

Yarışma Duyurusu ve Başvurusu

Madde 9- 

1) Gençler Arası Şiir yarışmalarının duyuruları 2022 yılı Şubat ayında yapılacak olup bu tarih 

aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder. Ancak yarışmanın başvuru süresi illerin 

inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir.  Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarih 20 Mart 

olarak belirleyen bir il düzenlenme kurulu bu tarihe kadar başvuru alabilir. Ancak hiçbir 

suretle il yarışmaları 1 Nisan sonrasına bırakılamaz.

2) Yarışma başvuruları https://gencizbiz.gsb.gov.tr/  adresinden online yapılacaktır. 

Yarışmaya katılmak isteyen gençler https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresine yönlendirilecektir. 

Gençlik Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık 

gösterilecek ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr/  

üzerinden İl finallerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar alınacaktır. Sistemde oluşabilecek bir 

aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu doldurup yarışmaya 

katılabileceklerdir. 

https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
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Yarışma Takvimi ve Yarışmaların Duyurulması

    Madde 10-

a) İl Yarışma Başvuru Tarihleri   : 15 Şubat- 15 Mart 2022

b)  İl Yarışmaları                         : 16 Mart- 31 Mart 2022

c)  Bölge  Yarışmaları                 : 11 Mayıs- 29 Haziran 2022

d)  Türkiye  Finali                       : 10 Ağustos 2022   tarihinde    yapılacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi 

Madde 11- 

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il 

birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır. 

2) İl birinciliği safhasında görev yapacak seçici kurul üyeleri İl Düzenleme Kurulu tarafından 

seçilen ve 3 (asil) asil üyeden oluşan kuruldur.   Bu kurulun 2 (asil) üyesi MEB’e bağlı 

okullarda görev yapan Edebiyat veya Türkçe Öğretmenleri ile alanında uzman 

akademisyenlerden oluşur. Bir (1) asil üye ise 2020-2021 yıllarında yapılan Gençler Arası Şiir 

yarışması il-bölge veya Türkiye finallerinde birincilik derecesi alan kişi olacaktır.

3) Bölge Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında 

uzman kişiler arasından seçilen, birisi sanatçı en az 3 (üç) üyeden oluşan kuruldur.

    4) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce 

yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan 

sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

Bölge Finalleri Tarih ve Yerleri

Akdeniz Bölgesi 11 Mayıs Antalya

Ege Bölgesi 25 Mayıs Denizli

Doğu Anadolu Bölgesi 1 Haziran Malatya

Karadeniz Bölgesi 8 Haziran Samsun

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 15 Haziran Mardin

İç Anadolu Bölgesi 22 Haziran Kayseri

 Marmara Bölgesi 29 Haziran Bursa
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     5) Türkiye Finalinde yarışmacıların performansları jüri ve seyirci oylamasıyla 

değerlendirilecektir. Değerlendirmenin    %70’i jürinin verdiği puanlar  , %30 ‘nu ise 

seyirci oyları oluşturacaktır.

     6) Tüm kategorilerdeki yarışmalarda,  jüri üyelilerinin değerlendirme belgesinin kullanılması 

zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan 

üzerinden değerlendirilir. Seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılan toplulukların 

değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler. 

    7) Seçici Kurul Üyeleri, kişilerin performansını Ek-2’de yer alan değerlendirme belgesine 

göre yapar.

  Genel Esaslar

  Madde 12-

  1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmaları talimatına 

göre yapılır.

  2) Yarışmacılar, yarışmaya sadece bir kategoride katılacak ve tek bir eser okuyacaktır.

  3) Yarışmalara bireysel olarak katılım sağlanır sahne performansı bireysel olarak icra edilir. 

Katılımcı iller; Bölge finalleri için her kategoride yarışmacı çıkaracaktır. (Katılım 

sağlanmayan herhangi bir kategori olmayacaktır.)

   4) Yarışmacılar il, bölge ve Türkiye finalinde eser değiştirme hakkına sahip olup bu durum 

yarışma tarihlerinden en az 10 gün önce düzenleme kurullarına sözlü veya yazılı bir şekilde 

bildirilecektir.

  5) Okunacak şiirde, yarışmacılarının sahne hal ve tavırlarında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, 

argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/ifadeye/davranışa yer veren, siyasi içerik ve 

siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da 

markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi 

duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve ifadeler olmamalıdır. Bu tarz 

şiirlerin okunmasına müsaade edilmeyeceği gibi doğaçlama olarak yukarıda sayılan 

hususlardan birinin yapan yarışmacı/yarışmacılar diskalifiye edilecektir. 

   6) Şiir yarışmalarında katılımcılar, sahnede ihtiyaç duyacakları; doğal ses, müzik ve ses 

efektlerini yarışmaya gelirken bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarında getireceklerdir.

   7) İl Yarışmaları il düzenleme kurulu tarafından düzenlenir ve en yüksek puanı alan gençlik 

merkezi bölge finallerinde ilini temsil etmeye hak kazanır.
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  8) Katılımcıların Bölge finallerindeki sahne sırası bölge düzenleme kurulu tarafından 

belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır.  Bölge düzenleme kurulu gerekli gördüğü 

hallerde değişiklik yapabilir.

  9) Bölge yarışmalarından bir önceki gün yöneticilerle teknik toplantı yapılacaktır. Zorunlu 

sebepler dışında toplantıya katılmayan katılımcılar yarışmaya alınmayacaktır. 

  10) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önceden yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova 

alacaktır. 

  11)  Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her 

türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun 

kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya 

görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

    12) Yarışmacı Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılacak 

her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer almayı 

kabul ve taahhüt etmektedir.

   13) Yarışma kapsamında sergilenen performanslarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletlerine, 

yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb. 

ayrımcılık yapan, argo ve/veya küfür içeren, müstehcenliğe yer veren, herhangi bir parti 

lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve siyasi eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven 

/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde 

atıfta bulunan ögelere yer veremez. Bu hususlardan birinin veya birden fazlasının yarışmaya 

başvurulan eserde bulunduğunun tespit edilmesi halinde il yarışmalarında il düzenleme 

kurulu,  bölge yarışmalarında bölge düzenleme kurulu ve Türkiye Finalinde Genel Müdürlük 

Düzenleme Kurulu tarafından diskalifiye edilir.

  14) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen 

yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar. 

  15) İl ve bölge yarışmalarında teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın 

durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

  16) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tamamını veya bir kısmının iptaline 

ya da ertelenmesine karar verebilir. Genel Müdürlük iptal ya da erteleme durumlarında 

uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. 

  17) Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
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Özel Esaslar

 Madde 13-

1) Okunacak şiirlerin süresi 4 dakikayı geçmeyecektir. Sürenin aşılması durumunda ise her bir 

dakika için 5 puan kesme cezası uygulanacaktır. (Okunacak şiirin 4 dakikadan fazla olması 

durumunda yarışmacılar şiiri kısaltabilir.)

2) Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan yarışmacıların sahne sırası Genel Müdürlük 

Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü 

hallerde sahne sıralamasında ve yarışmacıların okuyacakları şiirlerde değişiklik yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İTİRAZ, ÖDÜLLER, MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İtirazlar 

Madde 14- 

1) İtirazlar, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışma Talimatının ekinde yer alan itiraz dilekçeleri  

(Ek-3) ile sonuçların açıklanmasını izleyen 5 gün içinde ilgili Düzenleme Kuruluna yapılır.

2) İtirazlar,  itiraza konu alan performansın talimattaki esaslara uyumsuzluk durumunun 

mevcut olması gibi gerekçeler için yapılabilecektir. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeye 

itiraz edilemez.

 3) Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu, gerek gördüğü takdirde jüri heyetinin görüşlerini 

alarak, itirazı 15 iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu yazılı olarak ilgililere bildirir.

Ödüller 

Madde 15- 

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan yarışmacılara başarı belgesi verilir. Ayrıca il 

müdürlüklerinin uygun gördüğü harici bir ödül de verilebilir.  Ödüller, gençlik ve spor il 

müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanır.

2) Bölge yarışmalarında ilk 3’e giren yarışmacılara başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde yarıştığı kategoride; 

     Birinci olanlara yurtdışı gezisi ,

     İkinci olanlara notebook,

     Üçüncü olanlara akıllı saat, ödülü verilecektir.  Ayrıca Türkiye Finaline kalan tüm 

yarışmacılara 500 TL’lik kitap hediye çeki ödülü verilecektir.
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Mali Yükümlülükler

Madde 16-

1) Bölge finalleri ve Türkiye Finaline katılacak yarışmacılar ve sorumlular için gençlik ve spor 

il müdürlükleri araç temin edebilecektir. İl müdürlükleri bu işlem için ihtiyaca uygun olan 

araç ihalesine çıkabilir veya hizmet alımı yöntemiyle bu işlemi gerçekleştirebilir. Araç temini 

için 2022 yılı gençlik ve spor il müdürlüğü bütçesi kullanılacaktır. (Yarışmacılarını hava yolu 

ile gönderecek iller hariç).

2)  Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) hizmeti bölge finallerine ev sahipliği yapacak 

gençlik ve spor müdürlerince karşılanacaktır. Bu işlemler için 4734 sayılı İhale Kanunu 

hükümleri doğrultusunda alım yapılacak ve söz konusu harcamalar gençlik ve spor il 

müdürlerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan süreçte geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik ve ulaşım) 

“bölge finallerine katılım sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden 

karşılanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İL, BÖLGE VE GENEL MÜDÜRLÜK

DÜZENLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

Türkiye Finalinde Genel Müdürlükçe Yapılacak İşler:

   Madde 17-

1) Türkiye Finalini düzenleme,

2)    Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3)    Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi, 

4)     Puanlama hizmeti işi,

5)     Jüri hizmeti işi,

6)     İkram hizmetleri,

7)     Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

8)     Ödül, plaket, başarı belgesi tasarımı ve temini işi, 

9)     Konaklama ve yemek hizmeti işi,

10)     Tanıtım ve görsellerin tasarımı ve temini işi yerine getirilecektir.

      11)     Türkiye finaline katılan yarışmacıların ve kafile sorumluların iaşe ve ibateleri Genel 

Müdürlükçe karşılanacaktır.
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12 ) Söz konusu işler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

       Bölge Yarışmalarını Gerçekleştirilecek Ev Sahibi İl tarafından;

        Madde 18- 

1) Bölge Yarışmalarını düzenleme ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirme,

2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3) Profesyonel ses sistemi, 

4) Sunum-Sunucu hizmeti işi, 

5) İkram hizmetleri,

6) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

7) Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi, 

8) Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

9)       Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) ve şehir içi ulaşım hizmeti bölge finallerine ev 

sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

         ** Jüri hizmeti Genel Müdürlükçe karşılanacaktır. 

        10) Söz konusu işler bölge yarışmalarına ev sahibi yapacak iller koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

         Bölge Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

          Madde 19-

          1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirleri ile 

yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına gençlik ve spor il 

müdürleri bünyesinde gençlik merkezleri, genç ofisler, kredi yurtlar kurumu, spor 

komplekslerinden faydalanan gençlerin katılımına )  öncelik verilecektir.

       2) Yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak 

düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) gençlik 

hizmetleri müdürü ve gençlik liderleri yarışma salonunda hazır bulunarak, organizasyona 

destek verecektir.

       3) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel 

bulunduracaktır.

       4) Organizasyona katılacak iller için birer refakatçı temin etmesi gerekmektedir. (Her bir 

il için bir gençlik lideri ekiplere refakatçilik yapacaktır.)

5) Yarışmanın düzenleneceği gün tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye hazır 

bulundurma işlerini gerçekleştirecektir.
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6) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen bölge finali düzenleme kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

       Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından yapılacak işler;

        Madde 20- 

1) Yarışmayı öncelikli olarak gençlik ve spor il müdürleri bünyesinde gençlik 

merkezleri, genç ofisler kredi yurtlar kurumu, spor komplekslerinde; diğer kamu 

kurum ve kuruluşları içerisinde yer alan MEB’e bağlı okullarda, üniversitelerde, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğunda bulunan yabancı uyruklu gençlere ve aile 

ve sosyal hizmetler il müdürlüğü bünyesindeki birimlere etkin olarak duyurma,

2)  İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

         3) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya, il ekibi sorumlu yöneticisinin 

katılımı sağlama,

      4) Bölge Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için seyahat sigortası yaptırma,

      5)  Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik ve ulaşım) “bölge 

finallerine katılım sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden 

karşılanacaktır.

6) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 

2017 model otobüs/otobüsler ayarlama işleri, Katılımcı İl tarafından gerçekleştirilecektir.

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 21- 

1 ) İl Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu Görevleri;

1) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede 

bulunmak,

2) Seçici kurul üyelerini belirlemek,

3) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,

4) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

5) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı 

bırakılmalarına karar vermek,

6) Bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sonuç bildirme 

formunu bölge yarışmalarına ev sahipliği yapacak ile göndermek sorumlulukları 

arasındadır
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   2) Bölge Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu Görevleri;

   1) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu 

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

yapmak,

  2)Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak (teknik bir 

sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek),

     3)  Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini Genel Müdürlüğe 

bildirmek,

   4)  Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

    Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

   Madde 22-

   Bu talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya 

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

GENÇLER ARASI ŞİİR YARIŞMASI 

BAŞVURU FORMU

BAŞVURDUĞU İL/ BÖLGE GM             :

KATILIMCININ ADI SOYADI :

YARIŞACAĞI KATEGORİ :

OKUYACAĞI ŞİİRİN VE ŞARİNİN ADI :

DOĞUM TARİHİ :

TELEFON NUMARASI :

BAŞVURUYU ALANIN
ADI-SOYADI

İMZASI

*Başvurular gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Sistemde oluşabilecek bir 

aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu doldurup 

yarışmaya katılabilirler. Bu form aynı zamanda İl /Bölge finalleri sonuç belgesi olarak 

kullanılacak olup bölge finaline ev sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerine resmi 

yazı ile 15 Nisan 2022 tarihine kadar bildirilecektir. Bölge finalleri sonuçları ise ev sahibi 

gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe 7 Temmuz 2022 tarihine kadar 

resmi yazı ile bildirilecektir.
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EK -2

GENÇLER ARASI ŞİİR YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME BELGESİ

YARIŞMACI KİŞİNİN

Yarışmacı 
Adı Soyadı  Yarışma 

Kategorisi  13-17 Yaş (   )   18-25 Yaş (   )

Eser ve Şair 
Adı  İl  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

Vurgu ve Tonlama 20  
Duraklama ve Ulamalara Uygunluk 10  
Jest ve Mimikler 10  
Ses Tonu ve Nefes Ayarlama 10  
Şiir Diline Uygunluk 10  
Ses Müzik Uyumu 10  
Kelimeleri Doğru İfade Etme 10  
Kılık Kıyafet 10
Sahne Hâkimiyeti 10

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası   
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EK -3

İTİRAZ DİLEKÇESİ

  GENÇLER ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
 

                     ………………………………………………….. DÜZENLEME KURULUNA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI :

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI :

İTİRAZ KONUSU :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR :

İLGİLİ MADDESİ :

İSTEK :

SORUMLU YÖNETİCİNİN
ADI-SOYADI

İMZASI
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T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2022 YILI
GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası Tiyatro Yarışmalarını ve yarışma sürecini 

düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat; Gençler Arası Tiyatro yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul 

ve esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. Maddesi’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Bölge Birinciliği: Bölge birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama 

ölçeğini,

Ekip: Yarışmaya katılacak ve performans sergileyecek kişileri,

Eser:  Gençler Arası Tiyatro Yarışması’na katılan ekiplerin sahnelediği eseri,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden 

oluşan ve tiyatro yarışmalarını düzenleyen, organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Katılımcı/Yarışmacı: Yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan 13-25 yaş 

aralığındaki kişileri,
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Seçici Kurul ve Üyeleri: İl, bölge ve Türkiye finalinde yarışacak ekiplerin 

performansını değerlendirecek olan kurul tiyatro-oyunculuk alanında uzman veya 

üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen, profesyonel sanatçı olan kişiler ile geçmiş 

yıllarda tiyatro yarışmasında derece alan ekip üyesi/yönetmen içerisinden seçilen jüri üyesini,

          Seyirci Oyu: Türkiye finalinde yarışmacıların performanslarına oy verecek kişileri,

Sorumlu Yönetici/İl Tiyatro Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; düzenleme 

kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

Yarışma: Gençler Arası Tiyatro Yarışması’nı,

Türkiye finali: Bölge yarışmalarında en yüksek puanı alan 7 ekibin yarışacağı 

yarışmayı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

 Gençler Arası Tiyatro Yarışmalarına 13-25 yaş aralığındaki (13’ünden gün almış, 25 

yaşını tamamlamamış) tüm gençler, ekipleriyle başvurabilirler. 

 Yarışmaya katılacak ekiplerin oyuncu sayısı en az 3 kişi olmak zorundadır. Ekipteki 

oyuncular ve diğer teknik/yardımcı görevlileri ile (yönetmen, ses, ışık, makgöz, dekor 

görevlisi ) birlikte 15 kişiden fazla olamaz.

    

  Yarışma Kategorileri

   Madde 6-

      Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları tek kategoride yapılacak olup ekipler eserlerini 

EK-1’deki konulara uygun olarak hazırlayarak Komedi ve/veya Dram türünde sahneye 

taşıyacaktır.
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Yarışma Basamakları

 Madde 7- 

  1) Yarışmalar; 

   a) İl birinciliği yarışması,

   b) Bölge birinciliği yarışması,

   c) Türkiye finali yarışması,

olmak üzere 3 (üç) basamakta gerçekleştirilecektir.

 2) Bu kapsamda;

 a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından Mart ayı sonuna kadar 

yapılır. Birinci olan ekip, Bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır. 

** 2021 yılında Türkiye finallerinde (ilk 3 derece) içerisine girmiş olan ekip ve 

yarışmacılar yarışmaya katılamazlar)

b) Bölge birinciliği yarışması;  Bölge yarışmalarında ev sahibi yapacak iller tarafından 

düzenlenir. Bölge yarışmalarında yarıştığı kategoride birinci olan ekip Türkiye finali’ne 

katılmaya hak kazanır. 

c) Türkiye finali yarışması; Genel Müdürlükçe düzenlenir. 

    Yarışacak Ekipler

    Madde 8-

    1) Yarışmada sahnelenecek eserlerin süresi en az 8 en fazla 15 dakika olmak 

zorundadır. Ana ve ara dekor taşımaları ile oyun sonrası yapılan selamlar süreye dâhil 

edilmez. Sürenin aşılması durumunda ise ilk 4 dakikada her bir dakika için 5’er puan kesme 

cezası uygulanır. Bu sürenin de aşılması durumunda ekip diskalifiye edilir. 

    2)  Ekipler; il, bölge ve Türkiye Finali’ne aynı eserle katılmak zorundadır. 

    Yarışma Başvurusu

    Madde 9- 

   1) Gençler Arası Tiyatro yarışmalarının duyuruları Şubat ayında yapılacak olup bu 

tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder. Ancak yarışmanın başvuru süresi 

illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarih 23 

Mart olarak belirleyen bir il düzenleme kurulu bu tarihe kadar başvuru alabilir. Ancak hiçbir  

suretle  il yarışmaları 1 Nisan sonrasına bırakılamaz.
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2) Yarışma başvuruları https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresinden online yapılacaktır. Yarışmaya 

katılmak isteyen gençler https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ adresine yönlendirilecektir. Gençlik 

Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık gösterilecek 

ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr/ üzerinden İl 

finallerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar alınacaktır. Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan 

dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu doldurup yarışmaya 

katılabileceklerdir. 

Yarışma Takvimi 

 Madde 10-

 a)İl Yarışma Başvuru   Tarihleri: 15 Şubat- 15 Mart 2022

 b) İl Yarışmaları                         : 16 Mart- 31 Mart 2022                       

 c) Bölge  Yarışmaları                 :  12 Mayıs- 30 Haziran 2022

 d) Türkiye  finali                        :   11 Ağustos   2022 tarihinde   gerçekleştirilecektir.

Tablo-1 Bölge Finalleri Takvimi ve Yerleri

Bölge Finalleri Tarih ve Yerleri
 Akdeniz Bölgesi 12 Mayıs Antalya  

Ege Bölgesi 26 Mayıs Denizli
Doğu Anadolu Bölgesi 2 Haziran                    Malatya

Karadeniz Bölgesi 9 Haziran   Samsun
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 16 Haziran Mardin

İç Anadolu Bölgesi 23 Haziran   Kayseri
 Marmara Bölgesi 30 Haziran                     Bursa

https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
https://gencizbiz.gsb.gov.tr/
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Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi 

Madde 11- 

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il 

birinciliği, bölge birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır. 

2) İl birinciliği safhasında görev yapacak seçici kurul üyeleri il düzenleme kurulu tarafından 

seçilen ve 3 (asil) asil üyeden oluşan kuruldur.   Bu kurulun 2 (asil) üyesi Gençlik Merkezi 

tiyatro hocası, şehir tiyatrolarında çalışan oyuncular, yönetmenler veya alanında uzman 

akademisyenlerden oluşur. Bir (1) asil üye ise 2019-2021 yıllarında yapılan Gençler Arası 

Tiyatro Yarışmasında il-bölge veya Türkiye finallerinde birincilik derecesi alan ekibin bir 

üyesi -yönetmeni olacaktır.

*İl yarışmalarına gençlik merkezlerinin tiyatro ekiplerinin katıldığı durumlarda gençlik 

merkezinde tiyatro eğitmeni/hocası olarak görev yapan kişiler seçici kurul üyesi olarak görev 

yapamaz.

3) Bölge birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında 

uzman kişiler arasından seçilen, birisi sanatçı en az 3 (üç) üyeden oluşan kuruldur.

4) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce 

yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan 

sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

    5) Türkiye finalinde yarışmacıların performansları jüri ve seyirci oylamasıyla 

değerlendirilecektir. Değerlendirmenin    %70’i jürinin verdiği puanlar  , %30’ unu ise 

seyirci oyları oluşturacaktır.

     6) Tüm kategorilerdeki yarışmalarda,  jüri üyelilerinin değerlendirme belgesinin kullanılması 

zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan 

üzerinden değerlendirilir. Seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılan toplulukların 

değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler. 

7) Seçici kurul üyeleri, ekiplerin performansını Ek-3’de yer alan değerlendirme belgesine 

göre yapacaktır.
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Genel Esaslar

Madde 12-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatına 

göre yapılır.

2) Ekipler, yarışmaya sadece bir eserle katılabilecektir.

3) Yarışmada sahnelenecek eserler, Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatnamesi’nin 

(Ek-1)’nde yer alan konular arasından seçilecektir.

4) İl yarışmaları gençlik ve spor il müdürü veya gençlik hizmetleri müdürü 

öncülüğünde düzenlenir ve en yüksek puanı alan gençlik merkezi bölge finallerinde ilini 

temsil etmeye hak kazanır.

  5) Bölge yarışmalarından bir önceki gün il sorumluları ve yönetmenlerle teknik toplantı 

yapılacaktır. Zorunlu sebepler dışında toplantıya katılmayan ekipler yarışmaya 

alınmayacaktır. 

 6) Ekiplerin yarışma günündeki sahne sırası bölge düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve 

teknik toplantıda ilgililere açıklanır.  Bölge düzenleme kurulu gerekli gördüğü hallerde sahne 

sıralamasında değişiklik yapabilir.

 7) Ekipler yarışma gününden 1 gün önceden yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova 

alacaktır.

 8 )Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap / kitapçık vb. her 

türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun 

kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya 

görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

9) Yarışmacı/ekip, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında 

yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında 

yer almayı kabul ve taahhüt etmektedir.

   10) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan kişiler de 1 

(bir) yıl süreyle yarışmaya alınmazlar.

11) İl ve bölge yarışmalarında teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın 

durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

12) Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
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 Özel Esaslar

 Madde 13

1) Ekipler bölge yarışmalarına gelirken sahnede ihtiyaç duyacakları; doğal ses, müzik ve ses 

efektlerini bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarında getireceklerdir. 

2)  Performans sergileyecek ekipteki tüm oyuncular 13-25 yaş aralığında olmak zorundadır. 

Senaryo gereği bile olsa belirtilen yaşın altında veya üstünde kimseler oyuna eşlik edemezler. 

Ancak; yönetmen ve teknik ekip için 13-25 yaş kriteri aranmaz.

3) Yarışmaya katılacak ekiplerin Ek-1’de yer alan konular doğrultusunda senaryosunu 

yazdığını ve eserin özgün olduğunu gösteren beyanı imzalamış olmaları gerekmektedir.

 4) Senaryolarının daha önce herhangi bir mecrada yayınlandığı, tamamen alıntı, kopya ve 

geçmiş yıllarda tiyatro eserlerinin yeniden sergilenmesinin tespit edilmesi halinde ekipler 

yarışmadan diskalifiye edilir ) 

*  2021 yılında Türkiye finallerinde ilk üç dereceye içerisine girmiş ekip/kişiler yarışmaya 

katılamazlar. 

5) Yarışmada anlam karışıklığına sebebiyet verebilecek bazı kavramlar aşağıda ifade edilmiş 

olup yarışmaya yönelik kararlar alınırken kavramlar belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

*Reklam; bir markanın adının söylenmesini ve övülmesini ifade eder.

*Alıntı; Fenomen haline gelmiş videolara yapılan göndermeler olarak algılanmamalıdır. 

Herhangi bir mecradan (kitap, makale, dergi, senaryo)  bir paragraftan fazla yazı ile 

görsel/işitsel bir program/sinema/dizi/tiyatro’nun 5 saniyeden fazla süren sahneleri alıntı 

olarak kabul edilir.

*Yaşanmış olayların doğrudan (olduğu gibi) sahnelenmesi eserin özgünlüğünü muğlak 

hale getirmesinden ötürü bu tarz olayların sahnelenebilmesi için öykülenmesi ya da gerçek 

olaylardan esinlenerek orjinal bir eser yazılması gerekmektedir. 

*Menkıbeler; Kutsal kitaplarda ya da önemli mecralarda geçen menkıbeler (Leyla ile 

Mecnun, Halil İbrahim Bereketi vb.) olduğu gibi ve/veya hikayeleştirmek suretiyle 

sahnelenebilir. Bu tarz eserlere alıntı sebebiyle itiraz edilemez.

Komedi; Kişilerin, olay ve âdetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini göstermek amacıyla 

ders vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi (hem güldürüp hem düşündürmeyi) hedef edinen 

tiyatro çeşididir. 

Dram; günlük olayların veya hayali durumların, ağırlıklı olarak düşündürme ama aynı 

zamanda güldürü unsur/unsurlarını barındırarak anlatılmasıdır. Dram türü, olayları sadece acı 
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yönlerinden görmek olarak düşünülmemelidir. Bu türde yazılan eserlerde komedi/güldürü 

unsurları bulunmak zorundadır. 

*Ekipler; orotoryo ve pandomim türü eserlerle yarışmaya katılamazlar.

İtirazlar 

 Madde 14- 

1) İtirazlar, Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatının (Ek-5)’te yer alan itiraz 

dilekçelerine ilde İl düzenleme kurulu ile bölgede bölge düzenleme kuruluna ve Türkiye 

finalinde Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna sonuçların açıklanmasını izleyen 5 gün 

içinde uygun şekilde yapılır.

 2) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından jürinin verdiği puanlamalar dışındaki nedenlere 

dayanarak yapılır.

3) Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu, gerek gördüğü takdirde jüri heyetinin görüşlerini 

alarak, itirazı 15 iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu yazılı olarak ilgililere bildirir.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 15-

1) Ekipler yarışma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine hakaret veya alay 

konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb. ayrımcı söylemler, argo veya 

küfür içeren, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, herhangi bir parti lehinde veya 

aleyhinde siyasi içerik ve eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere 

uygun olmayan, manevi değerlere olumsuz atıflarda bulunan hüküm söz ve eylemlerde 

bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

durumunda yarışmacılar/ekipler il/bölge veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla 

diskalifiye edilir.

2) Yarışmanın herhangi bir aşamasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, jüri 

üyelerine, diğer görevlilere ya da finalistlere hakaret ya da küfür eden, müstehcen ve ayıp 

davranışlarda bulunan, sözlü veya fiziki olarak saldırganlık yapan, organizasyonu ya da 

yarışmayı protesto eden, davranışlarıyla organizasyona gölge düşüren, gerilim oluşturan, 

başkalarının kimliklerini kullanan, başkalarının yerine yarışmaya katılan ve benzeri 

usulsüzlüklere tevessül edenlerin yarışma hakları elinden alınır. Bu eylemlerden birinin veya 

birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi durumunda yarışmacılar/ekipler il/bölge 

veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir.
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3) Ekiplerin bir üyesinin yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda yukarıda 

belirtilen müeyyideler ekibin tümüne uygulanır. Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan 

katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.   

Ödüller 

Madde 16- 

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan yarışmacılara başarı belgesi verilir. Ayrıca il 

müdürlüklerinin uygun gördüğü harici bir ödül de verilebilir. Ödül için yapılan harcamalar 

Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten veya gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı 

bütçesinden karşılanır.

2) Bölge yarışmalarında ilk 3’e giren yarışmacılara başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde yarıştığı kategoride; 

Birinci olanlara yurtdışı gezisi,

İkinci olanlara notebook,

   Üçüncü olanlara akıllı saat, ödülü verilecektir. Ayrıca Türkiye Finaline kalan tüm yarışmacı/ 

ekiplere yarışmacılar 500 TL’lik kitap hediye çeki ödülü verilecektir.

Mali Esaslar

Madde 17-

1) Yarışmacıların kostüm, dekor vb. ihtiyaçları kendilerince karşılanacak olup sadece il 

birincisi olan (Bölge finaline katılacak olan) ekip/yarışmacıların kostüm ve dekor ihtiyaçları 

Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten veya gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı 

bütçesinden karşılanacaktır.

2 ) Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) hizmeti bölge finallerine ev sahipliği yapacak 

gençlik ve spor müdürlerince karşılanacaktır. Bu işlemler için 4734 sayılı İhale Kanunu 

hükümleri doğrultusunda alım yapılacak ve söz konusu harcamalar gençlik ve spor il 

müdürlerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan süreçte iaşe, yol ve kanuni harcırahları “bölge finallerine 

katılım sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

4) Bölge finalleri ve Türkiye finaline katılacak ekip/yarışmacılar ve sorumlular için gençlik ve 

spor il müdürlükleri araç temin edebilecektir. İl müdürlükleri bu işlem için ihtiyaca uygun 
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olan araç ihalesine çıkabilir veya hizmet alımı yöntemiyle bu işlemi gerçekleştirebilir. Araç 

temini için 2022 yılı gençlik ve spor il müdürlüğü bütçesi kullanılacaktır. (Yarışmacılarını 

hava yolu ile gönderecek iller hariç)

5) Bölge finallerine ev sahipliği yapacak iller, ihtiyaç duyulan ödeneği, detayları belirtmek 

suretiyle Genel Müdürlükten talep edebilecektir.

6) Türkiye finaline katılan yarışmacıların ve kafile sorumluların iaşe ve ibateleri Genel 

Müdürlükçe karşılanacaktır.

ÜÇÜNCÜCÜ BÖLÜM 

 İL, BÖLGE VE GENEL MÜDÜRLÜK

DÜZENLEME KURULLARININ GÖREVLER

Türkiye Finalinde Genel Müdürlükçe Yapılacak İşler:

Madde 18-

1) Türkiye Finalini düzenleme,

2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3) Ses sistemi ve ekipmanları işi,

4) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi, 

5) Puanlama hizmeti işi,

6) Jüri hizmeti işi,

7) İkram hizmetleri,

8) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

9) Ödül, plaket, başarı belgesi tasarımı ve temini işi, 

10)  Konaklama ve yemek hizmeti işi,

11)  Tanıtım ve görsellerin tasarımı ve temini işi yerine getirilecektir.

12)  Söz konusu işler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

Bölge Yarışmalarını Gerçekleştirilecek Ev Sahibi İl tarafından;

Madde 18- 

1) Bölge Yarışmalarını düzenleme ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirme,

2) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

3) Profesyonel ses sistemi, ekipmanlarının temini işi, 

4) Sunum-Sunucu hizmeti işi, 
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5) İkram hizmetleri,

6) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

7) Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi, 

8) Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

           **  Jüri hizmeti Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

           9) Söz konusu işler bölge yarışmalarını gerçekleştirecek ev sahibi il koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir. 

     Bölge Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

     Madde 19-

    1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirleri ile 

yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına gençlik ve spor il 

müdürleri bünyesinde gençlik merkezleri, genç ofisler kredi yurtlar kurumu, spor 

komplekslerinden faydalanan gençlerin katılımına )  öncelik verilecektir.

   2) Yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak 

düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) gençlik 

hizmetleri müdürü ve gençlik liderleri yarışma salonunda hazır bulunarak, organizasyona 

destek verecektir.

  3) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel 

bulunduracaktır.

  4) Organizasyona katılacak iller için birer refakatçı temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il 

için bir gençlik lideri ekiplere refakatçilik yapacaktır.)

  5) Yarışmanın düzenleneceği gün tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye hazır 

bulundurma işlerini gerçekleştirecektir.

  6)   Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) ve şehir içi ulaşım hizmeti bölge finallerine ev 

sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

   7) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen bölge düzenleme kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
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Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından;

Madde 20- 

1) Yarışmayı öncelikli olarak gençlik ve spor il müdürleri bünyesinde gençlik merkezleri, 

genç ofisler kredi yurtlar kurumu, spor komplekslerinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları 

içerisinde yer alan MEB’e bağlı okullarda, üniversitelerde, Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluğunda bulunan yabancı uyruklu gençlere ve aile sosyal hizmetler il Müdürlüğü 

bünyesindeki birimlere etkin olarak duyurma,

2) İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

3) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya, il ekibi sorumlu yöneticisinin 

katılımı sağlama,

4) Bölge yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için seyahat sigortası yaptırma,

5) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2017 

model otobüs/ ayarlama,

 6) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan süreçte iaşe, yol ve kanuni harcırahları “bölge finallerine katılım 

sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

  

 Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 21- 

1) İl Düzenleme Kurulu Görevleri;

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

bulunmak,

b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,

c) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,

d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı 

bırakılmalarına karar vermek,

f) Yarışmaya katılan grup/ekiplerin senaryolarını okumak ve belirtilen hususlara aykırılık 

bulunup bulunmadığını tespit etmek, talimata uygun olmayan senaryoları elemek,

g) Bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan ekibin, sonuç bildirme formunu 

tanzim ederek, bölge yarışmalarına ev sahipliği yapacak ile göndermek.
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2) Bölge Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları Görevleri;

a) Yarışmanın aksamadan yapılması için gerekli tedbirleri almak, yarışmalardan bir gün önce 

il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yaparak, bilgilendirmede bulunmak,

b)  Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak, (teknik bir 

sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü takdirde performansın tekrarı istemek)

c) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 22-

1) Bu talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya 

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

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI
 KONULARI 

 Sevgi
 Saygı
 Sorumluluk 
 Adalet
 Yardım Severlik
 Doğruluk
 Dürüstlük
 Sabır
 Ana Baba Sevgisi
 Kardeşlik

 Üretkenlik
 Güven
 Özgüven 
 Hoşgörü
 Alçakgönüllülük
 Empati
 Kanaatkârlık
 Çalışkanlık
 Gönüllülük
 Vefa 

Gençler Arası Tiyatro Yarışmasına yukarıda belirtilen konulara uygun olarak hazırladığım 
senaryom ile katılıyorum. Yazdığım eserin herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve alıntı 
yapılmamış veya kopyalanmamış olduğunu beyan ederim.

  ** Bu beyan il yarışmalarından önce ekip yönetmenine imzalatılacaktır.

Beyan Sahibinin Adı-Soyadı ve İmzası
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                                                                                                                                                           EK-2

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU 

 
İL YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN  :
ADI :
SAHNELEYECEKLERİ OYUNUN ADI :
YÖNETMEN ADI-SOYADI TLFN              :
YARIŞMAK İSTEDİĞİ KATEGORİ : Komedi (  ) Dram (  )

İL /EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

  Teknik    
  Teknik    
  Teknik    
  Teknik    
  Teknik    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    
  Oyuncu    

** Başvurular gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Sistemde 

oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar başvuru formunu 

doldurup yarışmaya katılabilirler. 
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EK -3

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME BELGESİ

EKİBİN/GRUBUN

İli  Yarışma 
Kategorisi  

Bölge Adı  Eserin Adı  

 
KRİTERLER YÜZDE PUANI

Metnin Çalışması (Mesaj-Önerme) 20  

Mimik-Jest 10  

Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması 10  

Oyunculuk (Beden Dili ve Rolüne Uygunluğu, Sahne Hâkimiyeti, Karakter) 15  

Şive ve Yöresel Ağız 5  

Makyaj 5  

Dekor ve Oyun Aksesuarları 5  

Giysi-Kostüm 5  

Jüri Takdiri 25

GENEL TOPLAM 100  
 

AÇIKLAMA  

 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  

Adı - Soyadı   

İmzası   
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                                                                                                                                                      EK-4
GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

SONUÇ BİLDİRME FORMU 

BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN
ADI :
BULUNDUĞU İL :
SAHNELEYECEKLERİ OYUNUN ADI :
YÖNETMEN ADI-SOYADI TLFN              :
YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI / TELEFONU :
YARIŞMAK İSTEDİĞİ KATEGORİ : Komedi (  ) Dram (  )

BÖLGE/EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

İl Yarışmasına Başvuran Toplam  Ekip  
Sayısı

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   
Sayısı

SORUMLU YÖNETİCİ
      ADI SOYADI 
          İMZASI

Bu form  İl /Bölge finalleri sonuç belgesi olarak kullanılacak olup bölge finaline ev sahipliği 
yapan gençlik ve spor il müdürlüklerine   15 Nisan 2022  tarihine kadar resmi yazı ile 
bildirilecektir. Bölge finalleri sonuçları ise ev sahibi gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından 
Genel Müdürlüğe 7 Temmuz 2022 tarihine kadar resmi yazı ile bildirilecektir.
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EK -5

İTİRAZ DİLEKÇESİ
  GENÇLER ARASI TİYTRO YARIŞMASI  

                     ………………………………………………….. DÜZENLEME KURULUNA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI :

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI :

İTİRAZ KONUSU :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR :

İLGİLİ MADDESİ :

İSTEK :

SORUMLU YÖNETİCİNİN
ADI-SOYADI

İMZASI
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T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 2022 YILI GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı “Gençler Arası Bilgi Yarışması”nı ve yarışma sürecini 

düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat “Gençler Arası Bilgi Yarışması”nı ve bu yarışmalara ilişkin usul 

ve esasları kapsar.

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

Bölge Düzenleme Kurulu: Bölge finallerinin gerçekleştirileceği illerde Gençlik ve Spor 

İl Müdürü veya temsilcisi başkanlığında ilgili en az 3 personelden oluşan ve bölge finaline 

ilişkin iş ve işlemleri koordine eden kurulu,

Bölge Finali: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’ bölge birincilerinin belirlendiği 

yarışmaları,

Takım: Üniversitelerin önlisans ya da lisans programında ya da lisede öğrenim gören ve 

yarışmaya katılmak üzere başvuru yapan 3 (üç) kişilik ekipleri, 

Genel Müdür: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Genel Müdür veya temsilcisi başkanlığında ilgili 

en az 3 personelden oluşan ve “Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali”ne ilişkin 

işlemleri koordine eden kurulu,

         İl Finali: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’ il birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

İl Düzenleme Kurulu:  Gençlik ve Spor İl Müdürü veya temsilcisi başkanlığında ilgili 

en az 3 personelden oluşan ve il finaline ilişkin işlemleri koordine eden kurulu,

Türkiye Finali: Bölge finallerinin birincileri arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği 

yarışmayı, 

Yarışma: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’nı,

Yarışmacı: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’nda takımların her bir üyesini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Kategorileri ve Katılma Şartları

Madde 5-

a) Yarışma; “Lise” ve “Üniversite” olmak üzere iki kategoride düzenlenecek olup 

yarışmaya, lise ve üniversitede aktif eğitim gören gençler katılabilir. Lise kategorisine 

başvuru yapacak gençlerin 13-17 yaş aralığında olması gerekmektedir. Üniversite 

kategorisine başvuru yapacak gençlerin üniversitelerin lisans ya da önlisans 

programlarında aktif öğrenim görmesi ve 18-25 yaş aralığında olması gerekmektedir. 

b) Yarışmaya başvuranlar örneği EK-3’te yer alan ve başvuru sırasında başvuru ekranında 

çıkan taahhütnameyi “okudum ve anladım” ibaresini onaylayarak başvurularını 

tamamlayacaktır. Fiziki başvuru yapıldığı takdirde söz konusu taahhütname fiziki 

olarak “okudum ve anladım” ibaresi el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır.

        Yarışma Başvurusu

        Madde 6-

a) Yarışma başvuruları 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında genciz.biz.gsb.gov.tr 

sayfasında açılan başvuru sayfası üzerinden veya gençlik merkezleri aracılığıyla 

yapılacaktır.

b) Gençlik Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık 

gösterilecek ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır. 

c) Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar EK-1’de 

yer alan “Başvuru Formunu” doldurup yarışmaya katılabilirler.

d) Başvuru süresi bittiğinde İl Düzenleme Kurulu tarafından sistemden çekilen başvurular 

toplanacak olup yarışmacılara yarışma ile ilgili gerekli bilgilerin (Yarışmanın nerede, 

ne zaman düzenleneceği) İl Düzenleme Kurulu aracılığı ile verilmesi sağlanacaktır.

e) Her takım 3 kişiden oluşacaktır.

Yarışma Aşamaları

Madde 7-

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

a) İl Finali: İl düzenleme kurulları tarafından 16 Mart 2022- 31 Mart 2022 tarihleri 

arasında bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İl finalinde birinci olan 

takımlar, bölge finallerine katılmaya hak kazanacaktır.
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b) Bölge Finali: 09 Mayıs 2022 -27 Haziran 2022 tarihleri arasında bölge finaline ev 

sahipliği yapacak gençlik ve spor il müdürlüklerince (Bölge düzenleme kurulları 

koordinasyonu ile) bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bölge finalleri en 

geç 27 Haziran 2022’de tamamlanmış olacaktır. Bölge finallerinde birinci olan 

takımlar Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaktır.  

c) Türkiye Finali: Genel Müdürlükçe 2022 yılı Ağustos ayında düzenlenecektir.  

Yarışma Takvimi

Madde 8-

Yarışma kapsamında yapılacak tüm işlemler “Tablo-1-2-3”e uygun olarak 

gerçekleştirilecektir.

Tablo-1 Yarışma Etkinlik Takvimi

İl Düzenleme Kurulu 

15 Şubat-15 Mart İl Finali Başvurularının Alınması

16 Mart-31 Mart İl Finali Yarışmalarının Yapılması

4 Nisan-8 Nisan İl Finali Sonuçlarının Bölge Düzenleme Kuruluna 
Bildirilmesi

Bölge Düzenleme Kurulu

11 Nisan-7 Mayıs Bölge Finalleri İçin Hazırlıkların Yapılması

9 Mayıs-27 Haziran Bölge Finallerinin Yapılması

30 Haziran Bölge Finali Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu

1 Ağustos-31 Ağustos Türkiye Finalinin Yapılması
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Tablo-2 Bölge Finalleri Takvimi ve Yerleri

Tablo-3 Bölge Finalleri için Oturum Düzeni

* Bölge finallerindeki oturum düzenleri Bölge Düzenleme Kurullarınca belirlenecektir.

Bölge ve Türkiye Finallerinde Uygulanacak Kurallar

Madde 9-

Bölge Finalleri Tarih ve Yerleri
Akdeniz Bölgesi 9 Mayıs 2022 Antalya

Ege Bölgesi 23 Mayıs 2022 Denizli
Doğu Anadolu Bölgesi 30 Mayıs 2022 Malatya

Karadeniz Bölgesi 6 Haziran 2022 Samsun
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 13 Haziran  2022 Mardin

İç Anadolu Bölgesi 20 Haziran  2022 Kayseri
Marmara Bölgesi 27 Haziran 2022 Bursa

Bölge Finallerine Göre İl Dağılımı

İç Anadolu Bölgesi 13 İl (5+4+4) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Marmara Bölgesi 11 İl (6+5) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması

Ege Bölgesi 8 İl (4+4) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Doğu Anadolu Bölgesi 14 İl (5+5+4) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Karadeniz Bölgesi 18 İl (6+6+6) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 9 İl (5+4) 2 oturum 3. Oturum (ilk 2 oturumda birinci 

olan takımların yarışması

Akdeniz Bölgesi 8 İl (4+4) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)
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a) Takımlara 15. maddede belirtilen alanlardan, çoktan seçmeli (4 şıklı) 10 adet soru 

yöneltilecektir. Her bir soru için verilen süre 45 saniye olacaktır. Sorunun doğru 

cevaplanması durumunda takımlara 10 puan verilecektir. 10 soru tamamlandığında 

takımların puanları bölge finallerinde Bölge Düzenleme Kurulu tarafından, Türkiye 

Finalinde ise Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından hesaplanacaktır. 

b) Takımlar, yarışmada sorulan soruları önlerindeki masanın ekranından görecektir. 

Sorunun yanıtlanması ise yarışmacılara verilen cevap tahtası ve ispirtolu kalem 

vasıtasıyla yapılacaktır.

c) Takımlar yarışmadan önce “takım sözcüsünü” belirleyecek olup sözcü olan yarışmacı 

takım adına sözcülük yapacak, soruların cevabını yazacak, cevap tahtasını salona 

gösterecek ve meydan okuma sorusu talebini iletecektir.

d) Sözcü cevapları cevap tahtasına 45 saniye süre içinde okunaklı bir biçimde yazacak ve 

moderatörün talimatıyla cevabı salona gösterecek ve yine moderatörün 

talimatıyla cevap tahtasını indirecektir. Moderatörün ‘süre doldu’ talimatından sonra 

cevap yazılamayacak, yazılmış olsa bile geçerli sayılmayacaktır. Moderatör talimat 

vermeden sözcü cevap tahtasını göstermeyecek ve indirmeyecektir.

e) Yarışma esnasında takımlar, cep telefonu veya benzeri iletişim, bağlantı cihazları 

kullanmayacak, görevli personel ve izleyicilerle diyalog kurmayacaklardır. Bu tarz 

davranışlar ‘kopya’ olarak nitelendirilecek ve buna mahal veren takımlar diskalifiye 

edilecektir.

f) Yarışmalarda rekabet ortamını artırmak ve yarışmaları daha heyecanlı kılabilmek 

amacıyla son 3 soruya girilirken, sıralamada ilk üçte yer alan takımlara (1.-2.-3.) 

‘Meydan Okuma’ sorusu hakkı tanınacaktır.

 Meydan okuma sorusu açık uçlu bir soru olup cevaplanma süresi 45 saniyedir.

 Meydan okuma sorusu, yarışmanın; 8-9-10. sorularında takım sözcülerince talep 

edilebilir.

 Meydan okuma sorusu ekstra bir soru değildir, hangi soru sırasında talep edildiyse 

o sıradaki sorunun yerine geçer. 

 Her takımın yalnızca 1 meydan okuma sorusu talep etme hakkı vardır.

 Meydan okuma sorusuna hak kazanma açısından aynı puana sahip takımlar aynı 

sırada sayılacaktır. (Örnek: 1. (A Takımı-70 puan) – 2. (C Takımı - D Takımı – 
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60 Puan) – 3. (B Takımı 50 puan) – Böyle bir sıralamada 4 takımın da meydan 

okuma sorusu talep etme hakkı vardır.)

g) Birden fazla takım aynı soruda meydan okuyabilir.

 Meydan okuma sorusu tüm takımlara sorulur ancak yalnızca talep eden takımlar bu 

soruyu doğru cevapladıklarında 30 puan alabilir. Meydan okumayan veya 

sıralamasından ötürü bu hakka sahip olmayan takımlar soruyu doğru cevaplamış olsa 

bile (10) puan alabilirler.

 Talep etmesine rağmen meydan okuma sorusunu doğru cevaplayamayan takımlara 

ceza puanı (-10) uygulanır. Meydan okuma durumunda olmayan ya da talepte 

bulunmayan takımlara yanlış cevap verseler dahi ceza puanı uygulanmaz.

 Yarışmanın son 3 sorusunda ilk 3’ün değişmesi durumunda alttan gelen (4. ve daha 

alttan ilk 3’ e giren) takımların meydan okuma sorusu talep etme hakları olacaktır.

 Meydan okuma soruları açık uçlu olduğundan cevabın doğru biçimde yazılması 

gerekir. (Biatlon şeklinde yazılması gereken cevap Biyatlon olarak yazıldığı takdirde 

doğru kabul edilemez.) Ancak bu durumun bir istisnası bulunmaktadır. Yabancı dilden 

geçen ve orijinal hali yaygın kullanılan bir ifadenin kendi dilinde ya da Türkçe olarak 

yazımı halinde her iki cevap da doğru kabul edilir. (Euro/Avro gibi) 

 Doğru yazım ile ilgili bir diğer husus ise istenen bilginin eksiksiz olarak yazılmasıdır. 

Örneğin; Hezarfen Ahmed Çelebi’nin cevap olarak istendiği bir soruda sadece; 

Hezarfen ya da Çelebi yazılması doğru kabul edilmeyecektir. (Selvi Boylum Al 

Yazmalım doğru iken sadece Selvi Boylum yazılması eksik ve geçersiz bir cevaptır.) 

Yine sorunun cevabı bir isim ise, o ismin yerine lakabının yazılması halinde de cevap 

doğru kabul edilmeyecektir. (İstanbul yerine 7 tepe gibi)

h) Sesli Soru: Yarışmaların bazı oturumlarında veya tamamında sesli soru 

sorulabilecektir. Sesli soru; müzik, şiir, sinema, söyleşi, röportaj vb. gibi birçok 

alandan yöneltilebilir. Sesli soru uygulaması şu şekilde olacaktır: En az 30 en fazla 

90 saniye uzunluğundaki ses dosyası önce yarışmacılara dinletilecek ve bu esnada 

soru ekranlarda görünmeyecektir. Ses dosyası tamamlandıktan sonra ikinci kez 

dinletilecek bu esnada soru ekranda belirecek ve 45 saniyelik süre başlayacaktır. Son 

10 saniyede moderatör yarışmacıları uyaracak olup süre bitmeden takımların cevabı 

yazmaları gerekmektedir.

i) Yarışmalarda soru süreleri ilgili düzenleme kurulu veya görevlendireceği bir kişi 

tarafından tutulacaktır. 
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j) Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda, eşit konumdaki takımlara 1’er soru daha 

sorulacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise eşitlik bozulana kadar 1’er soru 

sorulmaya devam edilecektir. (Gerekli hallerde aynı yöntem ikinci ve üçüncüleri 

belirlemek için de uygulanacaktır.)

k) Bölge finallerinde salonların fiziki özellikleri ve katılımcı il sayıları dikkate alınacak 

olup yarışmalar oturumlara bölünerek yapılacaktır. Bölge finalleri için önce takımlar 

1. oturumu yapacak, bu oturumda birinci olan takımlar Türkiye Finaline katılmak için 

2. oturumda yarışacaktır. Bölgeler için muhtemel oturumlar Tablo 3-’de gösterildiği 

gibi olacaktır.

l) İl finalleri, İl Düzenleme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olup yarışmacılara 15 

gün öncesinden yarışma duyurusu yapılacaktır.

İl Finallerinde Uygulanacak Kurallar

Madde 10-

a) İl finalleri için soru tipi ve adeti başvuru sayısına ve yarışmanın düzenleneceği fiziksel 

mekana göre değişiklik gösterecek olup bu konuların tespit edilmesi ve uygulanması 

tamamıyla “İl Düzenleme Kurulları”nın sorumluluğundadır.

b) İl Düzenleme Kurulları, yarışma tarihinden en az 10 gün öncesinde il yarışmalarının 

yapılma şekli ile kurallarına ilişkin tüm bilgileri başvuru yapan takımlarla 

paylaşmak/onları bilgilendirmek zorundadır.

Yarışmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 11-

a) Yarışmanın yapılacağı salon/mekan yarışmadan önceki gün dezenfektan ile 

ilaçlanacaktır.

b) Sahnede yarışmacılar, moderatör ve izleyiciler arasında sosyal mesafe kuralına riayet 

edilecek, salona alınacak izleyici sayısı pandemi tedbirlerine uygun olacaktır.

c)   İzleyiciler arasında yatay ve dikey oturma düzeninde sosyal mesafeyi sağlayacak 

şekilde en az birer koltuk boşluk bırakılacaktır.

d) Yarışma salonunda bulunan herkesin maske takması zorunludur.

e) Yarışmanın yapılacağı salonun ve fuaye alanının muhtelif yerlerinde yeteri kadar 

maske ve dezenfektan bulundurulacaktır.

f) Salona girişte temassız ateş ölçer ile yarışmacıların, katılımcıların, görevlilerin ve 

izleyicilerin ateşi ölçülecektir.

g) Yarışma süreci ses ve görüntü olarak kayıt altına alınacaktır.

Genel Esaslar
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Madde 12-

a) Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

b) Her takımın ve yarışmacının yarışmaya 1 kez başvuru hakkı vardır.

c) Bakanlık, ödül alan ya da almayan tüm takımların / yarışmacıların yer aldığı fotoğraf, 

video afiş, katalog, broşür, kitap / kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması 

konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun kapsamındaki tüm telif 

haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

d) Yarışmacı, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında 

yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet 

yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt etmektedir.

e) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tamamının veya bir kısmının 

iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Genel Müdürlük iptal ya da erteleme 

durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

f) Bu talimatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya 

yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Özel Esaslar

Madde 13-

a) Yarışmaya katılacak takımlar 3 (üç) kişiden oluşacaktır. Takım üyeleri aynı okulda 

okuyan kişiler olmak zorunda değildir. Ancak bir takımda lise ve üniversitede okuyan 

gençler bir arada bulunamaz. (üniversite takımında sadece üniversite öğrencisi, lise 

takımında ise sadece lise öğrencisi yer alabilir.)

b) Yarışmacılardan birinin yarışmaya katılamayacak olması durumunda yerine başka bir 

yarışmacı eklenebilir.

c) 2019 ve 2021 yıllarında Türkiye Birincisi olan takımlar/yarışmacılar, yarışmaya 

katılamazlar.

    * Yarışmada lise kategorisinde Türkiye Birincisi olan takım üyelerin üniversite 

kategorisinde yarışmaya katılabilecektir.

d) Yarışmalarda uygulanacak kurallar, yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik 

toplantıda düzenleme kurulu tarafından açıklanacaktır. 

e) Yarışma sırasında takımlara; “genel kültür, görsel ve işitsel sanatlar, coğrafya, anayasa 

ve vatandaşlık, sayısal mantık, tarih, spor kültürü, güncel konular, teknoloji ve uzay 

bilimleri” konularından sorular yöneltilecektir.
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f) Yarışmada teknik bir arıza yaşandığında (ekranda sorunun görülmemesi gibi) takım 

sözcüsü durumu derhal moderatöre iletecektir ve sorun giderilene kadar yarışmaya ara 

verilecektir. Sorunun bazı takımlar tarafından görülmesi, bazı takımlar tarafından 

görülmemesi durumunda söz konusu soru iptal edilecek yerine başka bir soru sorulması 

suretiyle yarışmaya kalındığı yerden devam edilecektir.

g) Yarışma sırasında yarışmacılar yalnızca takım arkadaşları ile kendi aralarında 

konuşabilir, ancak telefon, tablet vb. cihazlar kullanamazlar. Bu kurala riayet edilip 

edilmemesi ile ilgili takip sorumluluğu yarışmayı gerçekleştiren düzenleme kurullarında 

olacaktır. 

h) İl finallerinde en yüksek puanı alan takım bölge finallerinde ilini temsil etmeye hak 

kazanır. İl birincisi olan takımın bölge finaline katılmaması/katılamaması durumda en 

iyi puanı alan ikinci takım bu hakkı elde etmiş olacaktır. İkinci takımın da 

katılmaması/katılamaması durumunda söz konusu işlem, katılım sağlayacak takım 

bulunana kadar başarı sırası dikkate alınarak devam edecektir. Bu işlem Bölge 

Finallerinde de uygulanacaktır.

i) İl birincisi olan takıma ait bilgileri içeren “İl Sonuç Gönderme Formu” (EK-1) Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüklerince en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar Bölge Finallerine ev 

sahipliği yapacak il müdürlüklerine resmi yazı ile iletilecektir.

j)  Bölge birincisi olan takıma ait bilgileri içeren “Bölge Sonuç Gönderme Formu” (EK-

1) bölge finalinin düzenlendiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince en geç 30 Haziran 

2022 tarihine kadar Genel Müdürlüğe resmi yazı ile iletilecektir.  

İtirazlar

Madde 14-

a) İtirazlar, yarışma kurallarının ihlaline yönelik olarak yarışma bitiminden sonra saygı 

kuralları çerçevesinde yapılacaktır. 

b) İtirazlar bu Talimat ekinde yer alan dilekçe (Ek-2) kullanılarak il-bölge görevlileri 

tarafından ilgili Düzenleme Kuruluna yapılır. İl finallerine itiraz İl Düzenleme 

Kuruluna, Bölge Finallerine itiraz Bölge Düzenleme Kuruluna, Türkiye Finaline 

itiraz Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna yapılır. İlgili kurullarca bu itirazlar 

değerlendirilir ve karar verilerek neticelendirilir.

c) İtirazlar sadece soruya ve puanlamaya yönelik yapılabilir. İtirazlar ilgili yarışma 

oturumu tamamlanıp bir sonraki oturum başlamadan yapılır.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 15-
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a) Yarışmacılar/Takımlar yarışma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, 

yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik 

durumu vb. ayrımcı söylemler, argo veya küfür içeren, müstehcen bir söze/davranışa 

yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve eleştiri içeren, 

herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, manevi 

değerlere olumsuz atıflarda bulunan hüküm söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu 

eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

durumunda yarışmacılar/takımlar İl/Bölge veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu 

kararıyla diskalifiye edilir.

b) Yarışmanın herhangi bir aşamasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, jüri 

üyelerine, diğer görevlilere ya da finalistlere hakaret ya da küfür eden, müstehcen ve 

ayıp davranışlarda bulunan, sözlü veya fiziki olarak saldırganlık yapan, 

organizasyonu ya da yarışmayı protesto eden, davranışlarıyla organizasyona gölge 

düşüren, gerilim oluşturan, başkalarının kimliklerini kullanan, başkalarının yerine 

yarışmaya katılan ve benzeri usulsüzlüklere tevessül edenlerin yarışma hakları 

elinden alınır. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin 

tespit edilmesi durumunda yarışmacılar/takımlar İl/Bölge veya Genel Müdürlük 

Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir.

c) Takımın bir üyesinin yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda yukarıda 

belirtilen müeyyideler takımın tümüne uygulanır.

d) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlük ya da İl 

Müdürlüklerince düzenlenen bu yarışmalara bir daha katılamazlar.

Ödüller

Madde 16-

a) İl finallerinde ilk 3’e giren takımlara gençlik ve spor il müdürlüklerinin uygun 

gördüğü ödül, başarı belgesi ve plaket verilecektir. 

b) Bölge finallerinde ilk 3’e giren takımlara gençlik ve spor il müdürlüklerinin uygun 

gördüğü ödül, başarı belgesi ve plaket verilecektir. 

c) Türkiye finalinde Birinci olanlar Yurtdışı Ödülü, İkinci olanlar Dizüstü Bilgisayar, 

Üçüncü olanlar Akıllı Telefon ile Genel Müdürlük tarafından ödüllendirilecektir.

d) Türkiye Finaline kalan tüm yarışmacılara 500 TL değerinde kitap hediye çeki 

verilecektir.

Mali Hususlar

Madde 17-
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a) İl finalleri aşamasında; dekor, ses/sahne sistemleri, nakliye, ödüller, soruların 

hazırlatılması, moderatör ücretleri ile yarışmanın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 

duyulan diğer kalemlere ait harcamalar (21. maddede yer alan) gençlik ve spor il 

müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

b) Bölge finalleri aşamasında; dekor, ses/sahne sistemleri, nakliye, ödüller, moderatör 

ücretleri ile yarışmanın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan diğer kalemlere ait 

harcamalar (19. maddede yer alan) “bölge finaline ev sahipliği yapan” gençlik ve spor 

il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

c) Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) ve şehir içi ulaşım hizmeti bölge 

finallerine ev sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden 

karşılanacaktır.

d) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik ve ulaşım) 

“bölge finallerine katılım sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı 

bütçesinden karşılanacaktır.

e) Bölge finallerine ev sahipliği yapacak iller, ihtiyaç duyulan ödeneği, detayları 

belirtmek suretiyle Genel Müdürlükten talep edebilecektir.

f) Türkiye finaline katılan yarışmacıların ve kafile sorumluların Ankara’daki iaşe ve 

ibateleri Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İL, BÖLGE VE GENEL MÜDÜRLÜK
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DÜZENLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

Türkiye Finalinde Genel Müdürlükçe Yapılacak İşler:

Madde 18-

a) Türkiye Finalini düzenleme,

b) Yarışma soruları hazırlama/hazırlatma işi,

c) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

d) Ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi, 

e) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi, 

f) Puanlama hizmeti işi,

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi tasarımı ve temini işi, 

j) Konaklama ve yemek hizmeti işi,

k) Tanıtım ve görsellerin tasarımı ve temini işi yerine getirilecektir.

l) Söz konusu işler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

Bölge Finallerine Ev Sahipliği Yapacak İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 19-

a) Bölge Finalini düzenleme ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirme,

b) Bölge finallerine katılacakların; konaklama (ibate) yeme-içme (iaşe), şehir içi 

ulaşım hizmeti işi,

c) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

d)  Telekonferans sistemi, ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,

e) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi,

f) Puanlama hizmeti işi (Bu kalem Genel Müdürlükçe yerine getirilecektir.),

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi temini işleri yerine getirilecektir.

m) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen Bölge Finali Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

n) Söz konusu işlerin gerçekleştirilmesi için Bölge Finali düzenleyen il müdürlüğü 4734 

Sayılı Kanun  hükümlerine göre satın alma işlemlerini yapacaktır.
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o) Yarışma soruları Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bölge Finali Düzenleme Kurullarına 

iletilecektir.

p) Bölge Düzenleme Kurulu yarışmayı online olarak düzenlemek isterse Genel 

Müdürlükten onay almak zorundadır.

Bölge Finallerine Katılan İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 20-

a) İl birincisi olan takımın bölge yarışmasına katılımını temin etme işi,

b) Bölge finallerine katılacak yarışmacıların ve il sorumluların bulundukları ilden 

yarışmanın düzenleneceği ile kadar olan geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik 

ve şehirler arası ulaşım) işi yerine getirilecektir. Yarışmacılar ve il sorumlularının 

bölge finalinin düzenleneceği ildeki yemek, konaklama ve şehiriçi ulaşımı bölge 

finali düzenleyen il tarafınca karşılanacaktır.

c) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen İl Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

İl Finallerinde İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 21-

a) İl finalini düzenleme ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirme,

b) Salon kiralama, sahne, dekor ve süsleme işleri,

c) Ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,

d) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi,

e) Yarışma sorularının hazırlanması/hazırlatılması işi,

f) Puanlama hizmeti,

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi temini işleri yerine getirilecektir.

j) Konaklama ve yemek hizmeti işi, (ilçelerden katılım sağlanması durumunda)

k) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen İl Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

l) İl Düzenleme Kurulu yarışmayı online olarak düzenlemek isterse Genel Müdürlükten 

onay almak zorundadır.

EK -1

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
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SONUÇ BİLDİRME FORMU

İL/BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAK EKİBİN
ADI :
BULUNDUĞU İL :
YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI / TELEFONU :
KATEGORİSİ : Lise (  ) – Üniversite (  )

EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

      
      
      
      
      
      
      

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Takım 
Sayısı

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   
Sayısı

SORUMLU YÖNETİCİ
      ADI SOYADI 
          İMZASI

Bu form, il ve bölge sonuç gönderme formu olup il yarışmaları için en geç 8 Nisan 2022 
tarihine kadar bölge finaline ev sahipliği yapacak ile gönderilmesi, bölge finalleri 
tamamlandıktan sonra ise en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

                                                   

EK -2
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İTİRAZ DİLEKÇESİ

……………………………………………………………

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 
DÜZENLEME KURULUNA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI :

 İL/BÖLGE  GÖREVLİSİNİN ADI - SOYADI :

İTİRAZ KONUSU :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR :

İLGİLİ MADDESİ :

TALEP :

                                                                                                                 SORUMLU YÖNETİCİNİN
ADI-SOYADI

İMZASI

EK -3
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Taahhütname

T.C. Kimlik No Adı Soyadı

Cinsiyeti   Kız                   Erkek   Cep Telefonu

Doğum Yeri Doğum Tarihi …../…./………

Adres Katıldığı İl

G
E

N
E

L
 B

İL
G

İL
E

R

Sabit Telefon

Geçirmiş Olduğu Herhangi Bir Hastalığı Var mı? Evet            Hayır   

SA
Ğ

L
IK

 
B

İL
G

İL
E

R
İ

Hastalığın Tanımı: Sürekli Kullandığı İlaçlar:

1- Başvuruda beyan ettiğim (edilen) bütün bilgilerin doğru olduğunu,
2- Otobüse biniş işlemlerinden seyahatin sonuna kadar Bakanlık personelinin/görevlilerin yarışmaya ilişkin 

yönlendirme ve talimatlarına uyacağımı (uyacağını),
3- Yarışmanın uygulamasını sekteye uğratacak, diğer katılımcıları ve/veya çevreyi rahatsız edecek, katılımcılar 

arasında huzuru bozacak, Bakanlığı kamuoyunda zor duruma sokabilecek tavır ve davranışlarda bulunmayacağımı 
(bulunmayacağını),

4- Yarışma kapsamında bulunmam gereken yerlerden izinsiz ayrılmayacağımı (ayrılmayacağını), 
5- Yarışma haricinde izinli ve izinsiz ayrılışım (ayrılışın) ile ilgili her türlü sorumluluğun bana ait olacağını ve masrafı 

kendim karşılayacağımı,
6- Program süreci boyunca alkol veya uyuşturucu madde kullanmayacağımı (kullanmayacağını), genel görgü 

kuralları çerçevesinde hareket edeceğimi (edeceğini),
7- Kesici ve delici aletler bulundurmayacağımı (bulundurmayacağını)
8- Program süresince değerli eşyalarımın/eşyalarının muhafazasından şahsımın (kendisinin) sorumlu olacağını,
9- Proje kapsamında çekilen fotoğraf, video vb. görseller ile Bakanlığa göndereceğim yazı, şiir, fotoğraf, video vb. 

içeriklerden herhangi bir hak iddia etmeksizin süresiz ve bedelsiz olarak Bakanlık tarafından kullanılabileceğini,
10- Gençler Arası Bilgi Yarışması Talimatı’nda yer alan hükümlerin hepsini okuduğumu ve kabul ettiğimi,

                          
Yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, …………………………’da gerçekleştirilecek faaliyete katılmama engel teşkil edecek bir 
sağlık sorunumun bulunmadığını, yukarıda yer alan taahhütnameyi okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan eder, bu faaliyete katılma 
talebimi arz ederim.            ……/…../2022
                                                                                                                            Adı Soyadı  :                                         
                                                                                                                           İmza            :
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T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 2022 YILI GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı “Gençler Arası Bilgi Yarışması”nı ve yarışma sürecini 

düzenlemektir.

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat “Gençler Arası Bilgi Yarışması”nı ve bu yarışmalara ilişkin usul 

ve esasları kapsar.

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

Bölge Düzenleme Kurulu: Bölge finallerinin gerçekleştirileceği illerde Gençlik ve Spor 

İl Müdürü veya temsilcisi başkanlığında ilgili en az 3 personelden oluşan ve bölge finaline 

ilişkin iş ve işlemleri koordine eden kurulu,

Bölge Finali: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’ bölge birincilerinin belirlendiği 

yarışmaları,

Takım: Üniversitelerin önlisans ya da lisans programında ya da lisede öğrenim gören ve 

yarışmaya katılmak üzere başvuru yapan 3 (üç) kişilik ekipleri, 

Genel Müdür: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Genel Müdür veya temsilcisi başkanlığında ilgili 

en az 3 personelden oluşan ve “Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali”ne ilişkin 

işlemleri koordine eden kurulu,

         İl Finali: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’ il birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

İl Düzenleme Kurulu:  Gençlik ve Spor İl Müdürü veya temsilcisi başkanlığında ilgili 

en az 3 personelden oluşan ve il finaline ilişkin işlemleri koordine eden kurulu,

Türkiye Finali: Bölge finallerinin birincileri arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği 

yarışmayı, 

Yarışma: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’nı,

Yarışmacı: “Gençler Arası Bilgi Yarışması’’nda takımların her bir üyesini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Kategorileri ve Katılma Şartları

Madde 5-

a) Yarışma; “Lise” ve “Üniversite” olmak üzere iki kategoride düzenlenecek olup 

yarışmaya, lise ve üniversitede aktif eğitim gören gençler katılabilir. Lise kategorisine 

başvuru yapacak gençlerin 13-17 yaş aralığında olması gerekmektedir. Üniversite 

kategorisine başvuru yapacak gençlerin üniversitelerin lisans ya da önlisans 

programlarında aktif öğrenim görmesi ve 18-25 yaş aralığında olması gerekmektedir. 

b) Yarışmaya başvuranlar örneği EK-3’te yer alan ve başvuru sırasında başvuru ekranında 

çıkan taahhütnameyi “okudum ve anladım” ibaresini onaylayarak başvurularını 

tamamlayacaktır. Fiziki başvuru yapıldığı takdirde söz konusu taahhütname fiziki 

olarak “okudum ve anladım” ibaresi el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır.

        Yarışma Başvurusu

        Madde 6-

a) Yarışma başvuruları 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında genciz.biz.gsb.gov.tr 

sayfasında açılan başvuru sayfası üzerinden veya gençlik merkezleri aracılığıyla 

yapılacaktır.

b) Gençlik Merkezlerine gelip yarışmaya başvurmak isteyen tüm gençlere gerekli kolaylık 

gösterilecek ve yarışmaya başvurmaları sağlanacaktır. 

c) Sistemde oluşabilecek bir aksaklıktan dolayı başvuru yapamayan katılımcılar EK-1’de 

yer alan “Başvuru Formunu” doldurup yarışmaya katılabilirler.

d) Başvuru süresi bittiğinde İl Düzenleme Kurulu tarafından sistemden çekilen başvurular 

toplanacak olup yarışmacılara yarışma ile ilgili gerekli bilgilerin (Yarışmanın nerede, 

ne zaman düzenleneceği) İl Düzenleme Kurulu aracılığı ile verilmesi sağlanacaktır.

e) Her takım 3 kişiden oluşacaktır.

Yarışma Aşamaları

Madde 7-

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

a) İl Finali: İl düzenleme kurulları tarafından 16 Mart 2022- 31 Mart 2022 tarihleri 

arasında bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İl finalinde birinci olan 

takımlar, bölge finallerine katılmaya hak kazanacaktır.
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b) Bölge Finali: 09 Mayıs 2022 -27 Haziran 2022 tarihleri arasında bölge finaline ev 

sahipliği yapacak gençlik ve spor il müdürlüklerince (Bölge düzenleme kurulları 

koordinasyonu ile) bu talimat çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bölge finalleri en 

geç 27 Haziran 2022’de tamamlanmış olacaktır. Bölge finallerinde birinci olan 

takımlar Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaktır.  

c) Türkiye Finali: Genel Müdürlükçe 2022 yılı Ağustos ayında düzenlenecektir.  

Yarışma Takvimi

Madde 8-

Yarışma kapsamında yapılacak tüm işlemler “Tablo-1-2-3”e uygun olarak 

gerçekleştirilecektir.

Tablo-1 Yarışma Etkinlik Takvimi

İl Düzenleme Kurulu 

15 Şubat-15 Mart İl Finali Başvurularının Alınması

16 Mart-31 Mart İl Finali Yarışmalarının Yapılması

4 Nisan-8 Nisan İl Finali Sonuçlarının Bölge Düzenleme Kuruluna 
Bildirilmesi

Bölge Düzenleme Kurulu

11 Nisan-7 Mayıs Bölge Finalleri İçin Hazırlıkların Yapılması

9 Mayıs-27 Haziran Bölge Finallerinin Yapılması

30 Haziran Bölge Finali Sonuçlarının Genel Müdürlüğe Bildirilmesi

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu

1 Ağustos-31 Ağustos Türkiye Finalinin Yapılması
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Tablo-2 Bölge Finalleri Takvimi ve Yerleri

Tablo-3 Bölge Finalleri için Oturum Düzeni

* Bölge finallerindeki oturum düzenleri Bölge Düzenleme Kurullarınca belirlenecektir.

Bölge ve Türkiye Finallerinde Uygulanacak Kurallar

Madde 9-

Bölge Finalleri Tarih ve Yerleri
Akdeniz Bölgesi 9 Mayıs 2022 Antalya

Ege Bölgesi 23 Mayıs 2022 Denizli
Doğu Anadolu Bölgesi 30 Mayıs 2022 Malatya

Karadeniz Bölgesi 6 Haziran 2022 Samsun
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 13 Haziran  2022 Mardin

İç Anadolu Bölgesi 20 Haziran  2022 Kayseri
Marmara Bölgesi 27 Haziran 2022 Bursa

Bölge Finallerine Göre İl Dağılımı

İç Anadolu Bölgesi 13 İl (5+4+4) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Marmara Bölgesi 11 İl (6+5) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması

Ege Bölgesi 8 İl (4+4) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Doğu Anadolu Bölgesi 14 İl (5+5+4) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Karadeniz Bölgesi 18 İl (6+6+6) 3 oturum 4.Oturum (ilk 3 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 9 İl (5+4) 2 oturum 3. Oturum (ilk 2 oturumda birinci 

olan takımların yarışması

Akdeniz Bölgesi 8 İl (4+4) 2 oturum 3.Oturum (ilk 2 oturumda birinci 
olan takımların yarışması)
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a) Takımlara 15. maddede belirtilen alanlardan, çoktan seçmeli (4 şıklı) 10 adet soru 

yöneltilecektir. Her bir soru için verilen süre 45 saniye olacaktır. Sorunun doğru 

cevaplanması durumunda takımlara 10 puan verilecektir. 10 soru tamamlandığında 

takımların puanları bölge finallerinde Bölge Düzenleme Kurulu tarafından, Türkiye 

Finalinde ise Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından hesaplanacaktır. 

b) Takımlar, yarışmada sorulan soruları önlerindeki masanın ekranından görecektir. 

Sorunun yanıtlanması ise yarışmacılara verilen cevap tahtası ve ispirtolu kalem 

vasıtasıyla yapılacaktır.

c) Takımlar yarışmadan önce “takım sözcüsünü” belirleyecek olup sözcü olan yarışmacı 

takım adına sözcülük yapacak, soruların cevabını yazacak, cevap tahtasını salona 

gösterecek ve meydan okuma sorusu talebini iletecektir.

d) Sözcü cevapları cevap tahtasına 45 saniye süre içinde okunaklı bir biçimde yazacak ve 

moderatörün talimatıyla cevabı salona gösterecek ve yine moderatörün 

talimatıyla cevap tahtasını indirecektir. Moderatörün ‘süre doldu’ talimatından sonra 

cevap yazılamayacak, yazılmış olsa bile geçerli sayılmayacaktır. Moderatör talimat 

vermeden sözcü cevap tahtasını göstermeyecek ve indirmeyecektir.

e) Yarışma esnasında takımlar, cep telefonu veya benzeri iletişim, bağlantı cihazları 

kullanmayacak, görevli personel ve izleyicilerle diyalog kurmayacaklardır. Bu tarz 

davranışlar ‘kopya’ olarak nitelendirilecek ve buna mahal veren takımlar diskalifiye 

edilecektir.

f) Yarışmalarda rekabet ortamını artırmak ve yarışmaları daha heyecanlı kılabilmek 

amacıyla son 3 soruya girilirken, sıralamada ilk üçte yer alan takımlara (1.-2.-3.) 

‘Meydan Okuma’ sorusu hakkı tanınacaktır.

 Meydan okuma sorusu açık uçlu bir soru olup cevaplanma süresi 45 saniyedir.

 Meydan okuma sorusu, yarışmanın; 8-9-10. sorularında takım sözcülerince talep 

edilebilir.

 Meydan okuma sorusu ekstra bir soru değildir, hangi soru sırasında talep edildiyse 

o sıradaki sorunun yerine geçer. 

 Her takımın yalnızca 1 meydan okuma sorusu talep etme hakkı vardır.

 Meydan okuma sorusuna hak kazanma açısından aynı puana sahip takımlar aynı 

sırada sayılacaktır. (Örnek: 1. (A Takımı-70 puan) – 2. (C Takımı - D Takımı – 
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60 Puan) – 3. (B Takımı 50 puan) – Böyle bir sıralamada 4 takımın da meydan 

okuma sorusu talep etme hakkı vardır.)

g) Birden fazla takım aynı soruda meydan okuyabilir.

 Meydan okuma sorusu tüm takımlara sorulur ancak yalnızca talep eden takımlar bu 

soruyu doğru cevapladıklarında 30 puan alabilir. Meydan okumayan veya 

sıralamasından ötürü bu hakka sahip olmayan takımlar soruyu doğru cevaplamış olsa 

bile (10) puan alabilirler.

 Talep etmesine rağmen meydan okuma sorusunu doğru cevaplayamayan takımlara 

ceza puanı (-10) uygulanır. Meydan okuma durumunda olmayan ya da talepte 

bulunmayan takımlara yanlış cevap verseler dahi ceza puanı uygulanmaz.

 Yarışmanın son 3 sorusunda ilk 3’ün değişmesi durumunda alttan gelen (4. ve daha 

alttan ilk 3’ e giren) takımların meydan okuma sorusu talep etme hakları olacaktır.

 Meydan okuma soruları açık uçlu olduğundan cevabın doğru biçimde yazılması 

gerekir. (Biatlon şeklinde yazılması gereken cevap Biyatlon olarak yazıldığı takdirde 

doğru kabul edilemez.) Ancak bu durumun bir istisnası bulunmaktadır. Yabancı dilden 

geçen ve orijinal hali yaygın kullanılan bir ifadenin kendi dilinde ya da Türkçe olarak 

yazımı halinde her iki cevap da doğru kabul edilir. (Euro/Avro gibi) 

 Doğru yazım ile ilgili bir diğer husus ise istenen bilginin eksiksiz olarak yazılmasıdır. 

Örneğin; Hezarfen Ahmed Çelebi’nin cevap olarak istendiği bir soruda sadece; 

Hezarfen ya da Çelebi yazılması doğru kabul edilmeyecektir. (Selvi Boylum Al 

Yazmalım doğru iken sadece Selvi Boylum yazılması eksik ve geçersiz bir cevaptır.) 

Yine sorunun cevabı bir isim ise, o ismin yerine lakabının yazılması halinde de cevap 

doğru kabul edilmeyecektir. (İstanbul yerine 7 tepe gibi)

h) Sesli Soru: Yarışmaların bazı oturumlarında veya tamamında sesli soru 

sorulabilecektir. Sesli soru; müzik, şiir, sinema, söyleşi, röportaj vb. gibi birçok 

alandan yöneltilebilir. Sesli soru uygulaması şu şekilde olacaktır: En az 30 en fazla 

90 saniye uzunluğundaki ses dosyası önce yarışmacılara dinletilecek ve bu esnada 

soru ekranlarda görünmeyecektir. Ses dosyası tamamlandıktan sonra ikinci kez 

dinletilecek bu esnada soru ekranda belirecek ve 45 saniyelik süre başlayacaktır. Son 

10 saniyede moderatör yarışmacıları uyaracak olup süre bitmeden takımların cevabı 

yazmaları gerekmektedir.

i) Yarışmalarda soru süreleri ilgili düzenleme kurulu veya görevlendireceği bir kişi 

tarafından tutulacaktır. 



8

j) Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda, eşit konumdaki takımlara 1’er soru daha 

sorulacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise eşitlik bozulana kadar 1’er soru 

sorulmaya devam edilecektir. (Gerekli hallerde aynı yöntem ikinci ve üçüncüleri 

belirlemek için de uygulanacaktır.)

k) Bölge finallerinde salonların fiziki özellikleri ve katılımcı il sayıları dikkate alınacak 

olup yarışmalar oturumlara bölünerek yapılacaktır. Bölge finalleri için önce takımlar 

1. oturumu yapacak, bu oturumda birinci olan takımlar Türkiye Finaline katılmak için 

2. oturumda yarışacaktır. Bölgeler için muhtemel oturumlar Tablo 3-’de gösterildiği 

gibi olacaktır.

l) İl finalleri, İl Düzenleme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olup yarışmacılara 15 

gün öncesinden yarışma duyurusu yapılacaktır.

İl Finallerinde Uygulanacak Kurallar

Madde 10-

a) İl finalleri için soru tipi ve adeti başvuru sayısına ve yarışmanın düzenleneceği fiziksel 

mekana göre değişiklik gösterecek olup bu konuların tespit edilmesi ve uygulanması 

tamamıyla “İl Düzenleme Kurulları”nın sorumluluğundadır.

b) İl Düzenleme Kurulları, yarışma tarihinden en az 10 gün öncesinde il yarışmalarının 

yapılma şekli ile kurallarına ilişkin tüm bilgileri başvuru yapan takımlarla 

paylaşmak/onları bilgilendirmek zorundadır.

Yarışmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 11-

a) Yarışmanın yapılacağı salon/mekan yarışmadan önceki gün dezenfektan ile 

ilaçlanacaktır.

b) Sahnede yarışmacılar, moderatör ve izleyiciler arasında sosyal mesafe kuralına riayet 

edilecek, salona alınacak izleyici sayısı pandemi tedbirlerine uygun olacaktır.

c)   İzleyiciler arasında yatay ve dikey oturma düzeninde sosyal mesafeyi sağlayacak 

şekilde en az birer koltuk boşluk bırakılacaktır.

d) Yarışma salonunda bulunan herkesin maske takması zorunludur.

e) Yarışmanın yapılacağı salonun ve fuaye alanının muhtelif yerlerinde yeteri kadar 

maske ve dezenfektan bulundurulacaktır.

f) Salona girişte temassız ateş ölçer ile yarışmacıların, katılımcıların, görevlilerin ve 

izleyicilerin ateşi ölçülecektir.

g) Yarışma süreci ses ve görüntü olarak kayıt altına alınacaktır.

Genel Esaslar
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Madde 12-

a) Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

b) Her takımın ve yarışmacının yarışmaya 1 kez başvuru hakkı vardır.

c) Bakanlık, ödül alan ya da almayan tüm takımların / yarışmacıların yer aldığı fotoğraf, 

video afiş, katalog, broşür, kitap / kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması 

konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun kapsamındaki tüm telif 

haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline 

yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.

d) Yarışmacı, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında 

yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet 

yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt etmektedir.

e) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tamamının veya bir kısmının 

iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Genel Müdürlük iptal ya da erteleme 

durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

f) Bu talimatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya 

yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Özel Esaslar

Madde 13-

a) Yarışmaya katılacak takımlar 3 (üç) kişiden oluşacaktır. Takım üyeleri aynı okulda 

okuyan kişiler olmak zorunda değildir. Ancak bir takımda lise ve üniversitede okuyan 

gençler bir arada bulunamaz. (üniversite takımında sadece üniversite öğrencisi, lise 

takımında ise sadece lise öğrencisi yer alabilir.)

b) Yarışmacılardan birinin yarışmaya katılamayacak olması durumunda yerine başka bir 

yarışmacı eklenebilir.

c) 2019 ve 2021 yıllarında Türkiye Birincisi olan takımlar/yarışmacılar, yarışmaya 

katılamazlar.

    * Yarışmada lise kategorisinde Türkiye Birincisi olan takım üyelerin üniversite 

kategorisinde yarışmaya katılabilecektir.

d) Yarışmalarda uygulanacak kurallar, yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik 

toplantıda düzenleme kurulu tarafından açıklanacaktır. 

e) Yarışma sırasında takımlara; “genel kültür, görsel ve işitsel sanatlar, coğrafya, anayasa 

ve vatandaşlık, sayısal mantık, tarih, spor kültürü, güncel konular, teknoloji ve uzay 

bilimleri” konularından sorular yöneltilecektir.
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f) Yarışmada teknik bir arıza yaşandığında (ekranda sorunun görülmemesi gibi) takım 

sözcüsü durumu derhal moderatöre iletecektir ve sorun giderilene kadar yarışmaya ara 

verilecektir. Sorunun bazı takımlar tarafından görülmesi, bazı takımlar tarafından 

görülmemesi durumunda söz konusu soru iptal edilecek yerine başka bir soru sorulması 

suretiyle yarışmaya kalındığı yerden devam edilecektir.

g) Yarışma sırasında yarışmacılar yalnızca takım arkadaşları ile kendi aralarında 

konuşabilir, ancak telefon, tablet vb. cihazlar kullanamazlar. Bu kurala riayet edilip 

edilmemesi ile ilgili takip sorumluluğu yarışmayı gerçekleştiren düzenleme kurullarında 

olacaktır. 

h) İl finallerinde en yüksek puanı alan takım bölge finallerinde ilini temsil etmeye hak 

kazanır. İl birincisi olan takımın bölge finaline katılmaması/katılamaması durumda en 

iyi puanı alan ikinci takım bu hakkı elde etmiş olacaktır. İkinci takımın da 

katılmaması/katılamaması durumunda söz konusu işlem, katılım sağlayacak takım 

bulunana kadar başarı sırası dikkate alınarak devam edecektir. Bu işlem Bölge 

Finallerinde de uygulanacaktır.

i) İl birincisi olan takıma ait bilgileri içeren “İl Sonuç Gönderme Formu” (EK-1) Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüklerince en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar Bölge Finallerine ev 

sahipliği yapacak il müdürlüklerine resmi yazı ile iletilecektir.

j)  Bölge birincisi olan takıma ait bilgileri içeren “Bölge Sonuç Gönderme Formu” (EK-

1) bölge finalinin düzenlendiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince en geç 30 Haziran 

2022 tarihine kadar Genel Müdürlüğe resmi yazı ile iletilecektir.  

İtirazlar

Madde 14-

a) İtirazlar, yarışma kurallarının ihlaline yönelik olarak yarışma bitiminden sonra saygı 

kuralları çerçevesinde yapılacaktır. 

b) İtirazlar bu Talimat ekinde yer alan dilekçe (Ek-2) kullanılarak il-bölge görevlileri 

tarafından ilgili Düzenleme Kuruluna yapılır. İl finallerine itiraz İl Düzenleme 

Kuruluna, Bölge Finallerine itiraz Bölge Düzenleme Kuruluna, Türkiye Finaline 

itiraz Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna yapılır. İlgili kurullarca bu itirazlar 

değerlendirilir ve karar verilerek neticelendirilir.

c) İtirazlar sadece soruya ve puanlamaya yönelik yapılabilir. İtirazlar ilgili yarışma 

oturumu tamamlanıp bir sonraki oturum başlamadan yapılır.

Disiplin Suçları ve Cezaları

Madde 15-
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a) Yarışmacılar/Takımlar yarışma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, 

yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik 

durumu vb. ayrımcı söylemler, argo veya küfür içeren, müstehcen bir söze/davranışa 

yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve eleştiri içeren, 

herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, manevi 

değerlere olumsuz atıflarda bulunan hüküm söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu 

eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

durumunda yarışmacılar/takımlar İl/Bölge veya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu 

kararıyla diskalifiye edilir.

b) Yarışmanın herhangi bir aşamasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, jüri 

üyelerine, diğer görevlilere ya da finalistlere hakaret ya da küfür eden, müstehcen ve 

ayıp davranışlarda bulunan, sözlü veya fiziki olarak saldırganlık yapan, 

organizasyonu ya da yarışmayı protesto eden, davranışlarıyla organizasyona gölge 

düşüren, gerilim oluşturan, başkalarının kimliklerini kullanan, başkalarının yerine 

yarışmaya katılan ve benzeri usulsüzlüklere tevessül edenlerin yarışma hakları 

elinden alınır. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının gerçekleştirildiğinin 

tespit edilmesi durumunda yarışmacılar/takımlar İl/Bölge veya Genel Müdürlük 

Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir.

c) Takımın bir üyesinin yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştirmesi durumunda yukarıda 

belirtilen müeyyideler takımın tümüne uygulanır.

d) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlük ya da İl 

Müdürlüklerince düzenlenen bu yarışmalara bir daha katılamazlar.

Ödüller

Madde 16-

a) İl finallerinde ilk 3’e giren takımlara gençlik ve spor il müdürlüklerinin uygun 

gördüğü ödül, başarı belgesi ve plaket verilecektir. 

b) Bölge finallerinde ilk 3’e giren takımlara gençlik ve spor il müdürlüklerinin uygun 

gördüğü ödül, başarı belgesi ve plaket verilecektir. 

c) Türkiye finalinde Birinci olanlar Yurtdışı Ödülü, İkinci olanlar Dizüstü Bilgisayar, 

Üçüncü olanlar Akıllı Telefon ile Genel Müdürlük tarafından ödüllendirilecektir.

d) Türkiye Finaline kalan tüm yarışmacılara 500 TL değerinde kitap hediye çeki 

verilecektir.

Mali Hususlar

Madde 17-
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a) İl finalleri aşamasında; dekor, ses/sahne sistemleri, nakliye, ödüller, soruların 

hazırlatılması, moderatör ücretleri ile yarışmanın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 

duyulan diğer kalemlere ait harcamalar (21. maddede yer alan) gençlik ve spor il 

müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

b) Bölge finalleri aşamasında; dekor, ses/sahne sistemleri, nakliye, ödüller, moderatör 

ücretleri ile yarışmanın gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan diğer kalemlere ait 

harcamalar (19. maddede yer alan) “bölge finaline ev sahipliği yapan” gençlik ve spor 

il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

c) Bölge finallerine katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bölge finalinin yapılacağı 

ildeki konaklama (ibate), yeme-içme (iaşe) ve şehir içi ulaşım hizmeti bölge 

finallerine ev sahipliği yapan gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı bütçesinden 

karşılanacaktır.

d) Bölge finaline katılan yarışmacılar ile il sorumlularının bulundukları ilden yarışmanın 

düzenleneceği ile kadar olan geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik ve ulaşım) 

“bölge finallerine katılım sağlayan” gençlik ve spor il müdürlüklerinin 2022 yılı 

bütçesinden karşılanacaktır.

e) Bölge finallerine ev sahipliği yapacak iller, ihtiyaç duyulan ödeneği, detayları 

belirtmek suretiyle Genel Müdürlükten talep edebilecektir.

f) Türkiye finaline katılan yarışmacıların ve kafile sorumluların Ankara’daki iaşe ve 

ibateleri Genel Müdürlükçe karşılanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İL, BÖLGE VE GENEL MÜDÜRLÜK
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DÜZENLEME KURULLARININ GÖREVLERİ

Türkiye Finalinde Genel Müdürlükçe Yapılacak İşler:

Madde 18-

a) Türkiye Finalini düzenleme,

b) Yarışma soruları hazırlama/hazırlatma işi,

c) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

d) Ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi, 

e) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi, 

f) Puanlama hizmeti işi,

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi tasarımı ve temini işi, 

j) Konaklama ve yemek hizmeti işi,

k) Tanıtım ve görsellerin tasarımı ve temini işi yerine getirilecektir.

l) Söz konusu işler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu koordinasyonunda 

gerçekleştirilecektir.

Bölge Finallerine Ev Sahipliği Yapacak İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 19-

a) Bölge Finalini düzenleme ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirme,

b) Bölge finallerine katılacakların; konaklama (ibate) yeme-içme (iaşe), şehir içi 

ulaşım hizmeti işi,

c) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,

d)  Telekonferans sistemi, ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,

e) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi,

f) Puanlama hizmeti işi (Bu kalem Genel Müdürlükçe yerine getirilecektir.),

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi temini işleri yerine getirilecektir.

m) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen Bölge Finali Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

n) Söz konusu işlerin gerçekleştirilmesi için Bölge Finali düzenleyen il müdürlüğü 4734 

Sayılı Kanun  hükümlerine göre satın alma işlemlerini yapacaktır.
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o) Yarışma soruları Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bölge Finali Düzenleme Kurullarına 

iletilecektir.

p) Bölge Düzenleme Kurulu yarışmayı online olarak düzenlemek isterse Genel 

Müdürlükten onay almak zorundadır.

Bölge Finallerine Katılan İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 20-

a) İl birincisi olan takımın bölge yarışmasına katılımını temin etme işi,

b) Bölge finallerine katılacak yarışmacıların ve il sorumluların bulundukları ilden 

yarışmanın düzenleneceği ile kadar olan geliş-gidiş kanuni harcırahı (iaşe, gündelik 

ve şehirler arası ulaşım) işi yerine getirilecektir. Yarışmacılar ve il sorumlularının 

bölge finalinin düzenleneceği ildeki yemek, konaklama ve şehiriçi ulaşımı bölge 

finali düzenleyen il tarafınca karşılanacaktır.

c) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen İl Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

İl Finallerinde İl Müdürlüklerince Yapılacak İşler:

Madde 21-

a) İl finalini düzenleme ve sonuçları Genel Müdürlüğe bildirme,

b) Salon kiralama, sahne, dekor ve süsleme işleri,

c) Ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,

d) Sunum-Sunucu (moderatör) hizmeti işi,

e) Yarışma sorularının hazırlanması/hazırlatılması işi,

f) Puanlama hizmeti,

g) İkram hizmetleri,

h) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi işi,

i) Ödül, plaket, başarı belgesi temini işleri yerine getirilecektir.

j) Konaklama ve yemek hizmeti işi, (ilçelerden katılım sağlanması durumunda)

k) Söz konusu işler ilgili il müdürlüğünü temsilen İl Düzenleme Kurulları 

koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

l) İl Düzenleme Kurulu yarışmayı online olarak düzenlemek isterse Genel Müdürlükten 

onay almak zorundadır.

EK -1

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
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SONUÇ BİLDİRME FORMU

İL/BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAK EKİBİN
ADI :
BULUNDUĞU İL :
YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI / TELEFONU :
KATEGORİSİ : Lise (  ) – Üniversite (  )

EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA

      
      
      
      
      
      
      

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Takım 
Sayısı

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   
Sayısı

SORUMLU YÖNETİCİ
      ADI SOYADI 
          İMZASI

Bu form, il ve bölge sonuç gönderme formu olup il yarışmaları için en geç 8 Nisan 2022 
tarihine kadar bölge finaline ev sahipliği yapacak ile gönderilmesi, bölge finalleri 
tamamlandıktan sonra ise en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

                                                   

EK -2
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İTİRAZ DİLEKÇESİ

……………………………………………………………

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 
DÜZENLEME KURULUNA

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI :

 İL/BÖLGE  GÖREVLİSİNİN ADI - SOYADI :

İTİRAZ KONUSU :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR :

İLGİLİ MADDESİ :

TALEP :

                                                                                                                 SORUMLU YÖNETİCİNİN
ADI-SOYADI

İMZASI

EK -3
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Taahhütname

T.C. Kimlik No Adı Soyadı

Cinsiyeti   Kız                   Erkek   Cep Telefonu

Doğum Yeri Doğum Tarihi …../…./………

Adres Katıldığı İl

G
E

N
E

L
 B

İL
G

İL
E

R

Sabit Telefon

Geçirmiş Olduğu Herhangi Bir Hastalığı Var mı? Evet            Hayır   

SA
Ğ

L
IK

 
B

İL
G

İL
E

R
İ

Hastalığın Tanımı: Sürekli Kullandığı İlaçlar:

1- Başvuruda beyan ettiğim (edilen) bütün bilgilerin doğru olduğunu,
2- Otobüse biniş işlemlerinden seyahatin sonuna kadar Bakanlık personelinin/görevlilerin yarışmaya ilişkin 

yönlendirme ve talimatlarına uyacağımı (uyacağını),
3- Yarışmanın uygulamasını sekteye uğratacak, diğer katılımcıları ve/veya çevreyi rahatsız edecek, katılımcılar 

arasında huzuru bozacak, Bakanlığı kamuoyunda zor duruma sokabilecek tavır ve davranışlarda bulunmayacağımı 
(bulunmayacağını),

4- Yarışma kapsamında bulunmam gereken yerlerden izinsiz ayrılmayacağımı (ayrılmayacağını), 
5- Yarışma haricinde izinli ve izinsiz ayrılışım (ayrılışın) ile ilgili her türlü sorumluluğun bana ait olacağını ve masrafı 

kendim karşılayacağımı,
6- Program süreci boyunca alkol veya uyuşturucu madde kullanmayacağımı (kullanmayacağını), genel görgü 

kuralları çerçevesinde hareket edeceğimi (edeceğini),
7- Kesici ve delici aletler bulundurmayacağımı (bulundurmayacağını)
8- Program süresince değerli eşyalarımın/eşyalarının muhafazasından şahsımın (kendisinin) sorumlu olacağını,
9- Proje kapsamında çekilen fotoğraf, video vb. görseller ile Bakanlığa göndereceğim yazı, şiir, fotoğraf, video vb. 

içeriklerden herhangi bir hak iddia etmeksizin süresiz ve bedelsiz olarak Bakanlık tarafından kullanılabileceğini,
10- Gençler Arası Bilgi Yarışması Talimatı’nda yer alan hükümlerin hepsini okuduğumu ve kabul ettiğimi,

                          
Yukarıda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, …………………………’da gerçekleştirilecek faaliyete katılmama engel teşkil edecek bir 
sağlık sorunumun bulunmadığını, yukarıda yer alan taahhütnameyi okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan eder, bu faaliyete katılma 
talebimi arz ederim.            ……/…../2022
                                                                                                                            Adı Soyadı  :                                         
                                                                                                                           İmza            :
                 
 


