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MÜZİK BÖLÜMÜ  

YARIŞMA 

KONU: 19 ŞUBAT MEV GÜNÜ ETKİNLİKLERİ  

Malzemeler: 

 MEV Marşı altyapısı  

 Ses ve görüntü kaydı alacağımız bir cihaz ( telefon, tablet, bilgisayar vb.)  

 MEV’in kuruluşunun 40.yılına özel şarkı sözü  

NOT: 19 Şubat Mev Günü etkinliği kapsamında yapılacak olan bu yarışmada dereceye giren 

öğrencimizin şarkısı okulumuz sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.  

Yarışmanın Konusu ve Amacı 

MADDE 1- İlkokul-Ortaokul (1, 2, 3, 4. sınıflar her kademe kendi içinde 5, 6, 7, 8. sınıflar tek kategori) Lise ( 
9.,10.,11.,12.sınıflar ) öğrencilerine yönelik düzenlenen şarkı yarışması ile, “19 Şubat MEV” Günü bilinci ve 
bu günün önemi  vurgulanarak 40.yılına özel beste ve şarkı sözü yarışması planlanmıştır. Bu yarışma 
kapsamında öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır.  
 
Yarışmaya katılım  
MADDE 2- Yarışmaya MEV Koleji Özel Basınköy İlkokul - Ortaokul – Lise öğrencileri katılabilir. 

Yarışma Şartnamesi;   

MADDE 3- Yarışmaya katılacak olan bestelerde ve şarkı sözlerinde aşağıdaki şartlar aranır. 

 

Yarışma iki kategoriden oluşmaktadır:  

1.kategori: MEV’in kuruluşunun 40.yılına özel MEV Marşı için yeni bir Marş formatına uygun  

sözler ; , 

2.kategori: MEV Marşı’nı marş formatında veya diğer müzik türlerine ilişkin yeniden bestelemek 

ve şarkı sözlerini yazma şeklindedir. 

a) Yarışmaya gönderilecek şarkı sözlerinin,  MEV’in kuruluşunun 40.yılını vurgulaması    

gerekmektedir.  

b) Yarışmacılar, MEV Koleji Marşı’nın sözsüz müziği ( karaoke ) üzerine 40.yıla özel 

sözleri yazacaktır.  

c) Yarışmacılar MEV Marşı orijinal melodisi ( müziği) yerine tamamen kendileri yeni bir 

melodi besteleyebilirler.  

d) Yarışmacılar kendilerinin yapmış oldukları yeni melodinin üzerine 40.yıla özel şarkı 

sözlerini kullanmalıdırlar. 

e) Yeni bir beste yani melodi oluşturacak olan yarışmacılar, illaki marş kategorisinde 

değil bu marşı farklı müzik tarzına uygun bir şekilde besteleyebilirler.  



 
MEV KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE  

 
 

Örnek ( caz, pop, rap, vb.)  

f) Yarışmacılar sadece bir beste ve bir şarkı sözü ile yarışmaya katılabilirler.   

g) Yarışmacılar herhangi bir enstrüman çalabiliyorlarsa, besteledikleri şarkıyı çalabilirler.  

h) Son aşamada yarışmaya MEV Marşı’nın orijinal melodisine yeni sözler yazan 

öğrencilerimizin yazdıkları sözü, marşın karaoke müziği üzerine okuyup yollaması, 

i) Yarışmaya MEV Marşı’nı marş formatı dışında diğer müzik türlerine uyarlayarak 

yeniden besteleyerek katılan öğrencilerin besteledikleri müziğe uygun sözler 

eşliğinde şarkıyı okuyarak kayıt yapıp yollaması, 

j) Her iki kategoride de öğrencinin marşı söylerken çekilmiş olan video kaydının müzik 

zümresi öğretmenlerine ulaştırılması gerekmektedir.  

 

veli.kabak@mevkolejibasinkoy.k12.tr  

pelin.ulusoy@mevkolejibasinkoy.k12.tr  

melis.ersoy@mevkolejibasinkoy.k12.tr  

 

             Şarkı Süresi: En az 2 dk. En fazla 3 dk olmalıdır.  

 

               Son başvuru: 25 OCAK PAZARTESİ günüdür.  

 

Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi 

MADDE 4- Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usül ve esaslar uygulanır.  

 a) Şarkı sözü ve besteleri en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve 

değerlendirilir. 

              

             Ödüller ve Ödül Töreni 

MADDE 5-Şarkı yarışmasında dereceye giren ilkokul-ortaokul öğrencilerine sertifika 

verilecektir.  

                                                                                  
 
 

                                                                               Pelin ULUSOY-  Veli KABAK-Melis ERSOY   
                                                                                   Müzik Zümresi Öğretmenleri  

mailto:melis.ersoy@mevkolejibasinkoy.k12.tr

