
ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELERARASI  
GELENEKSEL “O SES HARPUT LİSELER YARIŞIYOR” 

CANLI PERFORMANS ŞARTNAMESİ 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20.04.2016 tarih ve 88013337/821.05- 
E.4468185 sayılı izniyle liseler arası 1. “O Ses Harput: Liseler Yarışıyor” ses  yarışması 
düzenlenecektir. 

YARIŞMANIN AMACI: 
• Gençlerimizde kültürümüze ait olan müzik bilincinin gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, 

okullarda sürdürülen müzik çalışmalarını desteklemek 

• Gençler arasında sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmek, 

• Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenini arttırmak  

• Elazığ yerel müziklerini tanıtmak ve geliştirmek 

• Yetenek alanlarını destekleyerek süreç içerisinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü ve 
dayanışma kültürünün gelişmesini sağlayarak sanatın iletişimsel işlevi, eğitsel işlevi, kültürel ve 
aydınlatıcı işlevlerinden faydalanmalarını sağlamaktır. 

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIM KOŞULLARI: 

• Yukarıda konusu ve amaçları belirtilen bu yarışma lise 9. 10. 11. ve 12. sınıflar düzeyinde 
gerçekleştirilecek olup, Elazığ il sınırları içerisindeki tüm resmi ve özel liselerden öğrenciler 
katılabileceklerdir. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü öğrencileri yarışmaya 
katılamayacaklardır. 

• Bu şartname eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, verilecek 
ödülleri, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır. 

• Bu şartnamede belirtilmeyen bir hususta tereddüt oluştuğu takdirde yarışma komisyonunun ortak 
kararına göre hareket edilecektir. 

• Yarışmaya başvuranlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır. 
• Yarışma sadece seslendirme üzerinden olup enstrümana artı puan verilmeyecektir. 

• Her okul 1 öğrenciyle yarışmaya katılabilir.  

• Yarışmacıların sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına 
ve ilkelerine, yönetmeliklerine uygun olacaktır.  

• Yarışmaya katılacak okullar provalarda dahil ulaşımını kendi imkanlarıyla sağlayacaktır. 

• Okullarını desteklemeye gelen öğrenciler, başında bulunacak, okul idaresi tarafından görevlendirilmiş 
öğretmenlereşliğinde geleceklerdir. 

• Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performanslarını etkileyecek 
çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul 
temsilcileri gerekli uyarıları yapmakla sorumludur. Alan içinde tehlike yaratabilecek her türlü delici, 
kesici, yanıcı, patlayıcı madde, güvenlik tarafından toplanacağından, seyircilerin bu konuda okul 
tarafından uyarılması ve yarışma alanına bu kurallara uygun olarak gelmesi gerekmektedir. Güvenlik 
nedeni ile alınan bu önlemlere tüm katılımcılar uymak zorundadır.  



   YARIŞMANIN ŞEKLİ:        
• Seslendirilecek eserler Türk Halk Müziği, Türk SanatMüziği ve Fantezi-Arabesk türlerinde olacaktır. 

• Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olmayacağı gibi, milli iradeyi 
zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz  ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı 
sözleri ve etkinlikler, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve katılımcı 
okulların idarelerinin kontrolü ve onayı ile yarışmada yer alacaklardır. 

• Yarışmaya katılacak olan okulların yarışmada icra edecekleri eseri EK-1 formunu doldurarak yarışma 
takviminde belirtilen tarihler arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Bürosu 
birimine DYS üzerinden ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yarışmacı elemede seslendirdiği 
eseri, aynı zamanda finalde de seslendirebilir. 

• İcra edilecek eserler orijinaline sadık kalınarak seslendirilecektir 

• Eserler solo icra müzik anlayışının ışığı altında seslendirilecek. 

• Okuldaki çalışmalar ve provalar Eğitim-Öğretim aksatılmadan ders aralarında ve hiçbir ticari faaliyet 
güdülmeden yapılacaktır.  

• Yarışma icra dalında yapılacak,ön  eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. 
Elemelerde başarılı olan okullar 29 Nisan 2019 tarihinde  düzenlenecek finalde yarışma hakkını elde 
edecektir.                             

• Öğrenciler, yarışmaya müzik alanında bir öğretmen danışmanlığında katılacaklardır. 

• Danışman öğretmeni belirlenirken, müzik branşından bir öğretmen olması önceliklidir. Ancak müzik 
alanında öğretmen olmaması veya istekli öğretmen bulunmadığı takdirde; diğer branş 
öğretmenleri de danışmanlık yapabileceklerdir.  

• Danışman öğretmenleri yarışmacı öğrencilere sadece teknik destek ve yönlendirmede yardımcı 
olmak ile görevlidirler.  

• Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler, öğrencileriyle sahneye çıkamaz, eşitsizlik yaratacağından 
dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı talep edemezler.  

BİRİNCİ AŞAMA(ÖN ELEME): 

• Danışman öğretmen Ek 1 de bulunan başvuru formunun  Okul müdüründen onaylı bir nüshasını 
seslendirecekleri eser ve tonalitesiyle(ses tonu) birlikte en geç 29 Mart  2019  mesai bitimine 
kadar Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Bürosu birimine  teslim edecektir 

• Ön eleme 11-12 Nisan 2019 tarihinde sabah saat 09:00’da Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre 
Merkezinde canlı performans şeklinde gerçekleştirilecektir. Okulların canlı performans tarihleri 
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sayfasından ilan edilecektir. 

• Ön elemede yarışacak adayların sırası, okul isimlerinin alfabetik sırasına göre belirlenecektir. 

• Ön eleme sonucunda 10 okul finale katılma hakkı kazanacak ve sonuçlar 15 Nisan 2019 tarihinde 
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından duyurulacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından telefonla iletişime geçerek, finale kalan okulları davet edecektir. 

• Elemeye katılmayan okullar bir daha yarışma için başvuru yapamaz. 

İKİNCİ AŞAMA (FİNAL)  

• Yarışmanın finali canlı performansla gerçekleştirilecektir. 



• Finale kalan okulların yarışma sırası, seçici kurul tarafından belirlenecektir. 

• Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullar ile mutabık kalındığı üzere yarışmacı 
öğrenciler ailelerinden aldıkları izin belgeleriyle, öğrencisi oldukları okul müdürlerinin izni ile, 
öğretmenlerinin gözetiminde yarışma alanına geleceklerdir 

• Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden 
Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacağı gibi, Milli Eğitim bu tip yanlış bildirimlerde bulunan 
yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir 

• Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmaya katılan öğrencilerin görüntü, ses ve fotoğraflarını hiçbir izne tabi 
olmadan, her türlü mecraya yayınlama hakkına sahiptir.  

DEĞERLENDİRME: 

• Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği Seçici 
Kurul(jüri) yapacaktır. Seçici Kurul’un kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı 
okullar tarafından kabul edilecektir. 

• Finale jüriden en yüksek değerlendirmeyi alan 10 okul kalacaktır.  

• Yarışma jürisinde görev alanların birinci derece yakınları ile ilgili değerlendirmede puan hakkı 
olmayacaktır. 

• Jüri değerlendirmesinde dikkate alınacak olan öğeler:  

o Düzenlemenin orijinal  ve ya  yaratıcı olması, 

o Sahne duruşu, performansı ve hakimiyeti, 

o Vokal ve enstrümanlarda entonasyon, 

o Eser zorluk düzeyi, 

o Yorum ve özgünlük, 

o Tonalite(ses tonu), 

o Kıllık-kıyafet 

ÖDÜLLER 

BİRİNCİLİK : Öğrenciye 1 Tam altın+ Teşekkür Belgesi. Danışman öğretmene gram altın + Plaket 

İKİNCİLİK : Öğrenciye 1 Yarım altın + Teşekkür Belgesi. Danışman öğretmene gram altın + Plaket 

ÜÇÜNCÜLÜK :Öğrenciye 1 Çeyrek altın+ Teşekkür Belgesi.Danışman öğretmene gram altın + Plaket  

*Ayrıca elemeye katılan bütün yarışmacılara katılım belgesi ve bütün finalistlere Teşekkür Belgesi 
düzenlenecektir. 
Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma yeri, tarihi ya da ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

Başvuru formu Ek-1  de belirtilmiştir. 

YARIŞMA TAKVİMİ: 



İLETİŞİM: 
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Ve Teknik  Eğitim Bürosu 
Web:elazigmem.mb.k12.tr 
 Bilgi İçin: 
Tel : 0506 315 96 94 (Ergin DİK) 

Yapılacak iş ve işlemler Sorumlu Kurum ve Koordinatörler Tarih

Yarışma duyurusu, 
şartnamesi ve afişlerinin 
Elazığ ili tüm ortaöğretim 
kurumlarına ulaştırılması

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
• Şube Müdürü Metin ÖZGEN 
• Gülizar ŞAMA(Hıdır Sever 

Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni) 
• Süreyya ERDEM(Harput Anadolu 

Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni) 
• Ergin DİK(Elazığ BİLSEM 

Müzik Öğretmeni)

11-15 Mart 2019

Ön eleme için başvuru 
tarihi

Yarışmacı/Danışman öğretmenler 
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki 
ve Teknik Eğitim Bürosu

18-29 Mart 2019

Okulların Ön eleme sahne 
tarihinin belirlenmesi

      Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
               (web sayfasından ilanı)

4 Nisan 2019

Ön elemenin yapılması                Seçici Kurul 11-12 Nisan 2019 saat 09:00 
Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve 

Kongre Merkezinde 
Yapılacaktır

Finalistlerin ilanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Nisan 2019

Final Provaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarih sonradan bildirilecek 
(Öğretmenevi Konferans 
Salonu)

Final İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seçici 
Kurul

29 Nisan 2019 
Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve 

Kongre Merkezinde 
Yapılacaktır

Değerlendirme 
sonuçlarının ilanı ve ödül 
töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
29 Nisan 2019



EK-1 

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ARASI 

GELENEKSEL“O SES HARPUT LİSELER YARIŞIYOR” SES YARIŞMASI 

BAŞVURU FORMU 

OKUL BİLGİLERİ 

 Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu liseler arası “O Ses Harput Liseler 
Yarışıyor” adlı ses yarışmasına katılan okulumuz/kurumumuz öğrenci, danışman öğretmen ve 
okunacak eser bilgileri yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 Bilgilerinize. 

         …/…/2019 
                   Okul Müdürü 
             İmza 
           Mühür 

OKUL ADI

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN

ESER BİLGİLERİ ESER TONU

ÖN ELEME ESER ADI

FİNAL ESER ADI


