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YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

AMAÇ: 

Gençlerde ve çocuklarda çok sesli müzik bilincinin gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, 
okullarda sürdürülen müzik çalışmalarını desteklemek, gençler ve çocuklar arasında sevgi ve 
dostluk bağlarını güçlendirmek hedefiyle, katılımın gönüllülük esasıyla gerçekleştiği bir 
müzik yarışması düzenlemek. 

YARIŞMANIN DAYANAĞI: 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 

KAPSAM: 

İlçemiz genelindeki örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında (Resmi/Özel) eğitim 
gören 18 yaş altı öğrenciler. 

SÜRE: 21 Aralık 2022- 25 Şubat 2023 

YARIŞMACILARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. Yarışma, Milas İlçe sınırları içinde yer alan tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarına 
açıktır. 

2. Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. 

3. Yarışmacı öğrenciler ve okullar, yarışmaya katılım için herhangi bir katılım ücreti 
ödemeyecektir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. 

4. Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım sağlanabilir. Gruplar en fazla 4 öğrenciden 
oluşmak zorundadır. Öğrencilerin seslendirdikleri eseri görüntülü olarak canlı kaydetmeleri 
ve imikoleji.k12.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurup formada yer alan ilgili alana 
yükleme yapmaları gerekmektedir. 

5. Her okuldan yarışmaya en fazla 3 farklı öğrenci/grup katılabilir. 

6. Yarışma duyuruları 21 Aralık 2022’de başlayacak, tüm okullara resmi davet yazısı 
gönderilecektir. 

7. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecektir. 

8. Yarışma online ön eleme, yarı final ve büyük final olarak üç aşamada gerçekleştirilecektir. 
Ön eleme online video gönderimi ile yapılacaktır. Ön elemeyi geçen yarışmacılar Özel 
İstanbul Modern İlimler Kolejinde gerçekleşecek olan yarı finale davet edilecektir. Yarı finali 
geçmeyi başaran yarışmacılar büyük finalde jüri'nin karşısında performanslarını 
sergileyeceklerdir. 



Ön elemeyi geçen öğrenciler, yarı final ve büyük finalde ailelerinden aldıkları izin 
belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlüklerinin izniyle, öğretmenlerin gözetiminde 
yarışma alanına geleceklerdir. 

9. Yarışma için hazırlanan videolar, www.imikoleji.k12.tr adresinde yer alan form üzerinden 
ya da flash bellek ile İstanbul Modern İlimler Kolejine gönderilecektir. Yarı final ve büyük 
finalde yarışacak yarışmacılar karaoke eşliğinde şarkılarını söyleyecekler ise şarkı 
karaokelerini önceden aynı adrese göndermeleri gerekmektedir. 

10. Video 1 dakikayı geçmemelidir. Final performansları 2 dakikayı geçmemelidir. 

11. Yarışma değerlendirmesi ilkokul, ortaokul ve lise olarak üç kategoriden oluşacaktır. Her 
kategorideki yarışmacılar kendi aralarında yarışacaklardır. 

12. Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, Özel İstanbul Modern İlimler 
Kolejinin belirleyeceği jüri üyeleri yapacaktır. Jüri üyelerinin kararları kesindir ve 
değiştirilemez. 

13. Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek 
aksiliklerden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olmayacağı gibi, Özel İstanbul 
Modern İlimler Koleji de bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye etme 
hakkına sahiptir. 

14. Yarışmacılar 18 yaş altında olmalıdır. 

15. Yarışmacılar, tüm enstrümanlarını kendileri getireceklerdir. Yarışmanın ses düzeni ve 
enstrüman amplifikatörleri Özel İstanbul Modern İlimler Koleji tarafından temin edilecektir. 
Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından kullanılacaktır. 

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

17. Elemelerde ve finalde Özel İstanbul Modern İlimler Koleji tarafından belirlenen çıkış 
sırası kesindir ve değiştirilemez. 

18. Ekipler, yarışma sırasında akort adı altında sahneyi işgal etmeyecekler ve zaman kaybına 
neden olmayacaklardır. Eserlerini icradan önce sound almak için 5 dk süre verilecektir. 

19. Yarışmacıların sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçlarına ve ilkelerine, yönetmeliklere uygun olacaktır. Sahnede, önceden verdikleri bilgiler 
dışında başka şarkı, kostüm ve içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı 
kalacakları gibi gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve 
dolayısıyla okullarına aittir. Özel İstanbul Modern İlimler Koleji Müdürlüğü kendi bilgisi 
dışında gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiçbir şekilde paylaşmaz; ancak 
müdahale etme yetkisini kendinde saklı tutar. 



20. Özel İstanbul Modern İlimler Müdürlüğü, yarışma yeri ve tarihlerinde, ödüllerde 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

21. Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başında, okul idaresi tarafından 
görevlendirilmiş iki öğretmen gelebilecektir. 

22. Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performansını 
etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak 
yarışmacılar ve okul temsilcileri gerekli uyarıları yapmakla sorumludur. 

 YARIŞMAYA KATILACAK OLAN ESERLERİN VE EKİPLERİN NİTELİKLERİ 

1. Eserler, ülkemizde ve dünyada geçerli olmak kaydı ile tüm müzik türleri (Rock, Pop, Türk 
Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef, 
hangi türde olursa olsun, yarışma şarkısının en iyi şekilde canlı olarak icra edilmesidir. 

2. Özel İstanbul Modern İlimler Koleji Müdürlüğüne gönderilecek olan performans, canlı 
kaydedilmek zorundadır. Playback yapılamaz. Canlı performans yapılmadığının tespit 
edildiği durumlarda yarışmacı diskalifiye edilecektir. 

3. Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli 
iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. 
Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve ilkelerine uygun 
olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Okul yönetimince imzalanmış başvuru formu (Ek-1) 

2. Islak imzalı veli izin belgeleri (Ek-2) 

3. E- okuldan alınacak fotoğraflı öğrenci belgeleri 

4. Yarışmaya katılacak öğrencilerin videolarını www.imikoleji.k12.tr adresinde yer alan form 
üzerinden ya da flash bellek ile Özel İstanbul Modern İlimler Kolejine göndermeleri 

5. Yarışmada icra edilecek şarkının, bilgisayarda yazılmış şarkı sözleri ve şarkı yabancı 
dildeyse, Türkçe tercümesi, şarkının varsa karaokesi. 

**Ön elemeyi geçen yarışmacılar başvuru formlarının ekine belirtilen belgeleri ekleyerek 
Özel İstanbul Modern İlimler Koleji D Blok Danışma bölümüne elden teslim edeceklerdir. 

**Performans videosunda yer alan tüm öğrenciler, isimleri başvuru formlarında belirtilen 
öğrenciler olmak zorundadır. Aksi halde bir durumun tespitinde ekip diskalifiye edilecektir 

 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1.Doğru Akort: Orkestrada yer alan tüm enstrümanların akort edilmiş olması. 

2.Doğru Armonizasyon: Seslendirilen şarkının notalarının doğru fonksiyonlarla 
seslendirilmesi. 

3. Doğru Tonalite: Şarkının, şarkıcının sesine göre en doğru tonda icra edilmesi. 

4. Doğru Tempo (Metronom): Her şarkının okunması gereken doğru bir temposu vardır. 
Şarkının doğru tempoyla icra edilmesi. 

5. İcracıların (Enstrümanistlerin) Çalma Teknikleri: Her enstrümanın, özellikle solo 
enstrümanların, şarkıyı parlatacak olan enstrümanların gösterecekleri performans. 

6. Yorumcuların (Solistlerin) Söyleme Teknikleri: Solistlerin, kendi yaratıcılıklarını da 
kullanarak yapacakları yorumla, şarkıyı güzel bir seviyeye taşımaları. 

7. Grup Uyumu (Ansamble): Orkestranın tüm birimlerinin, güzel bir orkestrasyonla, gerek 
solo gerekse birlikte icrada, tam bir uyum içinde şarkıyı seslendirmesi ve güzel bir 
performansa ortak olması. 

PUANLAMA ÖLÇEĞİ 

1. Parçalar değerlendirilirken, şartnamede ifade edilen kriterlere uygunluk esas alınacaktır. 

2. Kriterler için 100 puan üstünden değerlendirme yapılacaktır. 

ÖDÜLLER 

1. Yarışma birincisi: Plaket –Hediye çeki 

2. Yarışma ikincisi: Plaket – Konser bileti 

3. Yarışma üçüncüsü: Plaket 

YARIŞMA TAKVİMİ 

1. Yarışma duyurusu – 21 Aralık 2022 

2. Performans videolarının www.imikoleji.k12.tr adresine yüklenmesi – 21 Aralık 2022- 6 
Ocak 2023 

3. Yarı Final - 19 Ocak 2023 

4. Büyük Final- 25 Şubat 2023 

 



İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Emek Mahallesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Cad. D Blok No:21/4 Milas/Muğla 

Muğla/Milas Özel İstanbul Modern İlimler Koleji Danışma Birimi 

Telefon: 0850 777 7158 

Proje Koordinatörü: Selin KOBAN (Özel İstanbul Modern ilimler Koleji Anaokulu ve 
İlkokul Müdürü) 

Proje Yürütücüsü: Aslı KURNAZ (Özel İstanbul Modern ilimler Koleji Müzik Öğretmeni) 

Proje Yürütücüsü: Berkant YAMAN (Özel İstanbul Modern ilimler Koleji Müzik Öğretmeni) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


