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BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yöresel kültürü yayma ve yaşatmaya katkı
sağlamak için vatandaşlarımız ve Öğrencilerin temsil yeteneklerini kullanarak,
kendilerini rahat ifade edebilmelerini sağlamak, topluluk karşısında kendilerine
güven duygularının gelişimine katkıda bulunmak. Örgün eğitim kurumları arasında
yapılan Yöresel Türk Halk Müziği Yarışması ve Yöresel Dramatize (Fıkra, Hikaye…
vbg) yarışması, Halk Oyunları yarışması ve yazım türleri(şiir,deneme öykü vbg)
yarışmasına dair iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma
koşullarına, yarışmaya katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline,
değerlendirme kurulu oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve
ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesi ve 3797 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi
ile 26 Aralık 1995 gün ve 22505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yarışmalar
Yarışma Kategorileri
Madde 4- Yarışmalar; ilköğretim kurumları ve orta öğretim kurumları olmak üzere iki
kategoride yapılacaktır.
Yarışma Dalları
Madde 5- Artvin yöresi Türk Halk Müziği (solo), yöresel fıkra hikaye ve söylencelerin
dramatize edilmesi ve Halk Oyunları Yarışmaları, yazım türleri kategorilerinde
yapılır.
Her yıl; hangi dal, basamak ve kategorilerde yarışma yapılacağı, Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından belediye Başkanlığının yazılı talebi İlçe Kaymakamlığının
onayıyla duyurulur.
Yarışma Basamakları
Madde 6- Yarışma tek basamaklı ve ilçe merkezinde yapılır. Yarışmalar sonucunda,
yarışmaya katılan okul/öğrenciler aldıkları puanlara göre derecelendirilir.
Yarışmaya Katılma Şartları
Madde 7- Dramatize(Skeç vbg)
- Oyunların süresi 8 dakikayı geçmemelidir.
- Oyunların metni yarışmadan bir ay öncesine kadar düzenleme kurulu tarafından
incelenmek üzere gönderilecektir.

- Her okul sadece bir( sunumla) oyunla katılabilecektir.
- Her okul, kendi oyunu için gereken kostüm ve dekoru kendisi temin edecektir.
- Oyuncu sayısı sınırlaması yoktur; ancak oyuncuların öğrencilerden oluşması
zorunludur.
- Yarışmacılar yöresel ağız kullanıp kullanmamakta serbesttir.
Yöre Türküleri Yarışması:
Her basamak yarışmasında ve her yarışma dalında, topluluklar repertuarını
oluştururken Artvin yöresi türkülerinden seçmeleri zorunludur.
Yarışmaya katılacak eserler bir ay evvelden düzenleme kuruluna bildirilmelidir.
İnceleme sonucunda kabul gören eserlerle yarışmaya katılına bilir.
Yarışmaya 1 türkü ile iştirak edilir. Ancak, bu türküden önce solist tarafından bir
hazırlık türküsü daha icra edilebilir. Hazırlık türküsü, süreye ve değerlendirmeye
dahil değildir.
Soliste vokal iştirak edebilir. Yarışmaya; 1 okuyucu solist ve en az 1, en fazla 10
çalgı ile katılına bilir.
Süre; 1 türkü için en çok 4 dakikadır. Yarışmaya; türküyü hem çalarak, hem de
söyleyerek icra eden bir kişi ile katılına bilir.
Halk Oyunları Yarışması
Oyunların toplam suresi 7 dakikadan az 15 dakikadan çok olamaz.
En az dört oyun sergilenmelidir. Çalgı aleti sayısı serbesttir.
Yarışma gurupları en az 7 en çok 20 kişiden oluşur.
Köyler veya herhangi bir rumuzla (Gurup adı) ile yarışmaya katılına bilir. Yarışma
sitili gelenekseldir.
Yazı Türleri Yarışması
Şiir, Deneme, Hikaye, anı vbg dallarda yapılır. Kategori ve diğer şartlar duyuru
yazılarıyla belirtilir.
Yarışma Sırasının Belirlenmesi ve Yarışma Günü Yarışmaya Gelemeyen
Toplulukların Durumu
Madde 8- Her basamak yarışmasında; her yarışma dalı için, yarışma sırası kur'a ile
belirlenir. Kur'a çekimi günü, yeri ve saati ilgililere önceden bildirilir. Kur'a çekimi,
yarışmadan önceki toplantıda yapılır. Toplantıya katılamayanların yerine, kur'a bir
başkası tarafından çekilir.
Kur'a ile belirlenen sıra değiştirilemez. Ancak; hava muhalefeti, trafik kazası gibi
geçerli nedenlerle, yarışmanın başlama saatine kadar yarışma yerine ulaşamayan
veya yarışma mahallinde bulunduğu halde geçerli mazereti olan toplulukların
yarışma sırası, jürinin uygun görüşü ile yarışmanın sonuna alınır. Yarışma bitip,
sonuçlar belirlendikten sonra gelenlerin yarışma hakları kaybolur.
Yarışma Süresi ve Süreye Uyma Zorunluluğu
Madde 9- Her basamak yarışmasında, sırası gelen topluluk elemanları en kısa
zamanda yarışmaya başlamak üzere yerini alır.
Her yarışma dalı için belirtilen sürenin, ilk 1 dakika arasındaki süre aşımında genel
ortalama puandan puan silinmez. İkinci 1 dakika arasındaki süre aşımı için, genel
ortalama puandan 0,25 puan silinir. Üçüncü 1 dakika arasındaki süre aşımı için,
genel ortalama puandan 0.50 puan silinir. Her yarışma dalı için belirtilen sürenin 3
dakika aşılması hâlinde, topluluk yarışmadan elenir.

İlk 1 dakika arasındaki süre aşımı, eşit puan söz konusu olduğunda göz önüne
alınır. Eşit puan durumunda; süre aşımı yapmayan topluluk, süre aşımı yapan
topluluğa göre üstünlük sağlar. Eşit puan alan toplulukların hepsi de süre aşımı
yapmışsa, en az süre aşımı yapan topluluk diğerlerine göre üstünlük sağlar.
Sorumlu Yönetici
Madde 10- Her kategori yarışmasında, topluluğun başında resmen görevlendirilmiş
bir sorumlu yönetici bulunur. Jüri üyeleri ve düzenleme kurulu ile olan ilişkileri,
sorumlu yönetici yürütür. İtirazlarla ilgili yetkili, sorumlu yöneticidir. Değerlendirme
belgelerini inceleme yetkisi de sorumlu yöneticiye aittir.
Değerlendirme Belgesi
Madde 11- Bütün basamaklardaki yarışmalarda ve her yarışma dalında, o dal için
belirlenmiş olan değerlendirme belgesi kullanılması zorunludur. Puan Silme
Yöntemi ve Jüri Üyesinin Belgeyi Kullanma Şekli:
Değerlendirme belgesinin değerlendirme kriterleri kısmında puanlar gösterilmiştir.
Topluluğun yapmış olduğu hatalar ile ilgili kriterlerin hizasında bulunan puanlar,
yuvarlak içine alınır. Yuvarlak içine alınan puanlar toplanır, silinen puan bölümüne
yazılır. Toplam puandan silinen puanlar çıkartılarak kalan, sonuç puan bölümüne
rakam ile ve altına da yazı ile yazılır. “Gerekçeler” bölümündeki boşluğa, hatalar ile
ilgili açıklamalar yazıldıktan sonra, jüri üyesi adını ve soyadını yazarak belgeyi
imzalar.
İtiraz
Madde 12- İlçe yarışmalarına itiraz “İlçe Düzenleme Kurulu”na yapılır.
Ödüller
Madde 13Aşağıda belirtilen şekilde ödüller verilir.
1- Birincilik Ödülü: Her yarışma dalında, en yüksek puanı alan yarışmacı ve okuluna,
2- İkincilik Ödülü: Her yarışma dalında, birinciden sonra en yüksek puanı alan
yarışmacı ve okuluna,
3- Üçüncülük Ödülü: Her yarışma dalında, ikinciden sonra en yüksek puanı alan
yarışmacı ve okuluna verilir.
4- Teşvik Ödülü: Her yarışma dalında; jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda dereceye girememiş, fakat gösterdiği performans ile ödüle lâyık görülen
yarışmacı ve okuluna verilir.
Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi hâlinde, Teşvik Ödülü
1'den fazla topluluğa verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar
Düzenleme Kurulları
Madde 14- Düzenleme Kurulu;
a) Düzenleme Kurulu ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından en az üç en fazla beş
kişiden oluşturulur. Belediye başkanlığınca yazılı olarak görevlendirilecek bir kişi
kurulun tabii üyesidir.
Görevleri:
1) Yarışma takvimini belirlemek,
2) Koordineyi sağlamak ve çalışmaları yönlendirmek,

3) Çalışma programlarının kesintisiz uygulanması için, öğretim yılı boyunca süreci
yönetmek,
4) Yarışmaya katılacak okulların sorumlu yöneticileri ve öğretmenleri ile toplantı
yaparak, Yarışma Yönergesini açıklamak ve Yönergede belirtilen hususlara
uyulmasını sağlamak,
5) Yarışmayı değerlendirecek jüri üyelerini belirlemek,
6) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini ve benzeri hazırlıkları
tamamlamak,
7) İtirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
8) Yarışmalarda meydana gelen disiplin ile ilgili hususları, “Öğretim Kurumları ve
Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve
Disiplin Yönergesi”ne uygun olarak İl Disiplin Kuruluna sevk etmek,
Jüri
Madde 15- Değerlendirme yapacak jüri üyelerinden oluşan kuruldur.
a) Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve en az 5 üyeden oluşan kuruldur.
Jürinin Görevleri
1- Yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yapmak, sonuçlarını tutanakla
birlikte düzenleme kuruluna vermek,
2- Yarışma Yönergesi, Değerlendirme Belgesi'ni bilmek ve belirtilen hususlara
uymak,
3- Yarışma sonunda; puan yazma cetveli, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri
imzalamak,
4- Yarışmada sildiği puanların gerekçesini, sorulması hâlinde topluluk yöneticisine
açıklamak.
İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri
Madde 16- Millî eğitim müdürlükleri; ilçe yarışmalarında, aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirmekle sorumludur. Düzenleme kurulunu oluşturarak göreve başlamasını
sağlamak,
İlgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlayarak, yarışma salonunu tahsis etmek,
Yarışma gün ve saatini tespit ederek, ilçede bulunan bütün örgün ve yaygın eğitim
kurumlarına duyurmak,
İlçede bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yarışmaya katılımlarını
arttırabilmek için gerekli tedbirleri almak, Yarışmacıların yarışmadan bir gün önce
yarışma salonunda prova imkânı sağlamak,
Yarışmanın yapılacağı yerde gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini sağlamak,
Yarışma ile ilgili olarak; gereken ihtiyaçların tespit edilerek belediyeden talep
edilmesini sağlamak.
Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan; yeterli
sayıda masa, masa örtüsü, sandalye, Türk Bayrağı, kronometre, ilk yardım
malzemeleri, sunucu, değerlendirme belgelerini toplayacak bir veya iki kişi,
toplulukları yarışma sırasına göre çıkaracak bir veya iki görevli, doktor ve benzeri
görevliler ile malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönerge Belediye Meclisinin Onayıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini Belediye Başkanlığının yazılı talebi, İlçe
Kaymakamlığının onayıyla ilçe Milli Eğitim müdürlüğüyle koordineli olarak
yürütülür.

