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T.C. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

2020 YILI 

GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 

Amaç  

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan Gençler Arası 

Bilgi Yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- Bu talimat; Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan Gençler Arası Bilgi 

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, 

Ekip/Grup: Lise ile Üniversite’de okuyan ve yarışmaya katılmak üzere başvuru yapan 

kişileri,  

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü, 

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilen kişileri, 

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları, 

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığından oluşan ve Gençler 

Arası Bilgi Yarışmalarını düzenleyen, organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu, 

Türkiye Finali: Bölge yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin 

belirlendiği yarışmayı, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

YARIŞMALAR 

 

 

Yarışma Kategorileri ve Katılma Şartları 

Madde 5- 

Gençler Arası Bilgi Yarışması ‘Lise ve Üniversite’ olmak üzere iki kategoride 

düzenlenecek olup yarışmaya, gençlik merkezlerine üye; lise ve üniversitede okuyan gençler 

başvurabilirler.  

 

Yarışma Basamakları 

Madde 6-  

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 Ocak veya Şubat 

aylarında yapılacaktır. Kategorilerinde birinci olan ekip/gruplar, Bölge birinciliği yarışmasına 

katılmaya hak kazanır.  

 b) Bölge birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe düzenlenir. Bölge finallerinde 

yarıştığı kategoride birinci olan ekip/gruplar Türkiye Finali yarışmasına katılmaya hak 

kazanır.  

 c) Türkiye finali yarışması; Genel Müdürlükçe düzenlenir.  

*Bölge yarışmaları ile Türkiye Finali’nin yeri ve takvimi 1 Mart’a kadar Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüklerine bildirilecektir. 

 

Yarışacak Ekipler 

Madde 7- 

 1) Yarışmaya katılacak ekipler 3 (üç) kişiden oluşacaktır. Ekip/grup üyeleri aynı 

okulda okuyan kişiler olmak zorunda değildir ancak bir ekip/grupta lise ve üniversitede 

okuyan gençler bir arada bulanamaz. (üniversite ekip/grubunda sadece üniversite okuyan, lise 

ekip/grubunda ise sadece lise okuyan gençler yer alabilir.) 

 2) Ekip/grup üyeleri kendi aralarında birer Grup sözcüsü belirleyeceklerdir. Grup 

sözcüleri; çoktan seçmeli sorularda cevabı yazma, salona gösterme ve meydan okuma sorusu 

talep etme görevlerini üstlenecektir. 

 3) 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Birincisi olan ekip/gruplar Gençler Arası Bilgi 

Yarışması’na yarışmacı olarak katılamazlar. 

 

Yarışma Başvurusu 

Madde 8-  

1) Gençler Arası Bilgi Yarışmalarının duyuruları 2020 yılı Ocak 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 tarihi 

Ocak/Şubat ayı sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini 

Ocak/Şubat sonuna kadar uzatabilir. Fakat il yarışmaları 15 Mart sonrasına bırakılamaz. 

2) Yarışma başvuruları Gençlik Merkezleri Arası Bilgi Yarışması Talimatnamesine (Ek-

1)’e göre yapılacaktır. Başvurular; gençlik merkezleri üzerinden; İl Düzenleme Kurulu ve 

illerdeki bilgi yarışmaları sorumluları tarafından alınacaktır.  
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Yarışma Biçimleri  

Madde 9-  

1) İl Yarışmaları için soru tipi ve adeti başvuru sayısına ve yarışmanın düzenleneceği 

fiziksel mekana göre değişiklik gösterecek olup bu safhada yarışmanın düzenlenmesi Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüklerinin yükümlüğü ve inisiyatifindedir. 

2) Bölge ve Türkiye Finali yarışmaları Genel Müdürlükçe düzenlenecek olup soru sayısı 

ve nitelikleri Talimatın 10. Maddesinde izah edilmiştir. 

 

Bölge ve Türkiye Finalini Yarışmalarında Soru Sorulacak Alanlar 

Madde 10- 

Gençler Arası Bilgi yarışmalarında gençlere tabloda verilen alanlardan 10 adet soru 

yöneltilecektir. 

 

Genel Kültür Sanat (Görsel ve işitsel) 

Tarih (İslam, Dünya, Sanat ve Uygarlık) Sayısal Mantık 

Coğrafya Spor Kültürü 

Anayasa ve Vatandaşlık Teknoloji ve Uzay Bilimleri 

Güncel Konular  

 

Bölge ve Türkiye Finali için Yarışma Kuralları 

Madde 11- 

1) Ekip/gruplara 10. Maddede belirtilen alanlardan, çoktan seçmeli (4 şıklı) 10 adet soru 

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

durumunda ekip/gruplara 10 puan verilecektir. 10 soru tamamlandığında ekip/grupların 

puanları Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından hesaplanacaktır.  

2) Ekip/gruplar yarışmada sorulan soruları yarıştıkları masanın ekranından görecektir. 

Sorunun yanıtlanması ise yarışmacılara verilen cevap tahtası ve ispirtolu kalem vasıtasıyla 

yapılacaktır. 

3) Ekip/gruplar yarışmadan önce grubun sözcüsünü belirleyecek olup sözcü olan 

yarışmacı grup adına sözcülük yapacak, soruların cevabını yazacak ve cevap tahtasını salona 

gösterecektir. 

4) Ekip/gruplar 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 ekip/grup sözcüleri 

cevap yazamayacak, yazmış olsa bile cevapları kabul edilmeyecektir. Yarışmacılar, moderatör 

talimat vermeden cevap tahtasını göstermeyecek ve indirmeyecektir. 

5) Yarışma esnasında ekip/gruplar, cep telefonu veya benzeri iletişim, bağlantı cihazları 

kullanmayacak, il sorumluları ve izleyicilerle diyalog kurmayacaklardır. Bu tarz davranışlar 

‘kopya’ olarak nitelendirilecek ve buna mahal veren ekip/gruplar diskalifiye edilecektir. 

6) Yarışmalarda rekabet ortamını arttırmak ve yarışmaları daha heyecanlı kılabilmek 

amacıyla son 3 soruya girilirken, ilk üç sıradaki ekip/grupların (1-2-3) talep edebileceği 

‘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 iken ekip/grup sözcüleri 

tarafından talep edilebilir.  

* Meydan okuma sorusu yarışmada hangi sırada talep edildiyse o sıradaki sorunun 

yerine geçer. Yani meydan okuma sorusu ekstra bir soru değildir.  

* İlk 3’te yer alan ekip/grupların tümü aynı soruya meydan okuyabilir. 



4 
 

* Meydan okuma sorusu tüm ekip/gruplara sorulur ancak yalnızca talep eden 

ekip/grup’lar bu soruyu doğru cevapladıklarında 30 puan alabilir. Meydan okumayan veya 

sıralamasından ötürü okuyamayan ekip/gruplar soruyu doğru cevaplamış olsa bile 10 puan 

alabilirler. 

* Meydan okuma sorusunu talep etmesine rağmen doğru cevaplayamayan ekip/gruplara 

-10 ceza puanı uygulanır. Meydan okuma durumunda olmayan ya da okuyabilecekken 

okumayan ekip/gruplara ise yanlış cevaplamış olsalar bile meydan okumadıkları için -10 ceza 

puanı uygulanmaz. 

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

alttan ilk 3’ giren) ekip/grupların meydan okuma sorusu talep etme hakları olacaktır. 

* Meydan okuma soruları açık uçlu olduğundan cevabın doğru biçimde yazılması 

gerekir. (Biatlon şeklinde yazılması gereken bir ifade Bitatlon olarak kabul edilemez.) Ancak 

bu durumun iki istisnası bulunmaktadır. Yabancı dildeki bir ifade hem kendi dilinde hem de 

Türkçe olarak yazılırsa her iki cevap doğru kabul edilir. (Euro/yuro gibi) Yine ifade edilmesi 

zor olan cevaplar da anlamı değişmeyecek bir şekilde yazıldıysa doğru kabul edilecektir. 

(Tanbur doğrusu iken Tambur şeklinde yazılması 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 yetersiz bir cevaptır.) Yine bir isim istenmiş ise o ismin yerine 

lakabının yazılması da doğru kabul edilmeyecektir. (Zekir Müren yerine Sanat Güneşi; Kıbrıs 

yerine Yavru Vatan yazılması gibi) 

7) Sesli Soru: Yarışmaların bazı oturumlarında veya tamamında sesli soru sorulacaktır. 

Sesli soru; müzik, şiir, sinema, söyleşi, röportaj vb. gibi birçok alandan yöneltilebilmekte olup 

şu şekilde sorulacaktır: En az 30 en fazla 90 saniye uzunluğundaki ses dosyası önce 

yarışmacılara dinletilecek ve bu esnada soru ekranlarda görünmeyecektir. Ses dosyası 

tamamlandığında ikinci kez dinletilecek bu esnada soru ekranda belirecek ve 45 saniyelik 

süre başlayacaktır. Son 10 saniye kala moderatör yarışmacıları uyaracak olup süre bitmeden 

yarışmacıların cevabı, cevap tahtasına yazmaları gerekmektedir. 

8) Yarışmalarda soru süreleri, Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu veya 

görevlendireceği bir kişi tarafından tutulacaktır.  

         9) Yarışma sonunda eşitlik olması durumunda, eşit konumdaki Gruplara 1’er soru daha 

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

sorulacaktır. (Aynı durum ikinci ve üçüncüleri belirlemek için de uygulanacaktır.) 

10) Bölge finallerinde salonların fiziki özellikleri ve katılımcı il sayıları dikkate 

alınacak olup yarışmalar oturumlara bölünerek yapılacaktır. Bölge finalleri için önce 

ekip/gruplar birinci oturumu yapacak. Bu oturumda birinci olan ekip/gruplar Türkiye Finaline 

katılmak için 2. Oturumda yarışacaktır. Bölgeler için muhtemel oturumlar tabloda gösterildiği 

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

ekip/grupların yarışması) 

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

ekip/grupların yarışması) 

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

ekip/grupların yarışması) 

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

ekip/grupların yarışması) 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 
9 İl (5+4) 2 oturum 

3. Oturum (ilk 2 oturumda birinci olan 

ekip/grupların yarışması) 

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

ekip/grupların yarışması) 

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

ekip/grupların yarışması) 

 

   11) Bölge finallerindeki eşleşmeler Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından 

belirlenecek ve yarışmadan bir gün önce yapılacak toplantıda açıklanacaktır.  

Genel ve Özel Esaslar 

Madde 12- 

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Bilgi yarışması talimatına göre yapılır. 

2) Yarışmalar Lise ve Üniversite olmak üzere iki farklı kategoride icra edilecek olup yaş 

kriteri lise grupları için 14’ün altında, üniversite grupları için 29’un üzerinde olamaz.  

3) Yarışmada teknik bir arıza yaşandığında (ekranda sorunun görülmemesi gibi) 

ekip/grup sözcüsü derhal durumu moderatöre iletecektir ve sorun giderilene kadar yarışmaya 

ara verilecektir. Sorunun diğer ekip/gruplar tarafından görülmesi durumunda ise söz konusu 

soru iptal edilecek yerine başka bir soru sorulması suretiyle yarışmaya kalındığı yerden 

devam edilecektir. 

4) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine üye olmak zorunlu olup, özel teşebbüs 

ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez. 

5) İl Yarışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü veya koordinatör müdür öncülüğünde 

düzenlenir ve en yüksek puanı alan gençlik merkezi bölge finallerinde ilini temsil etmeye hak 

kazanır. 

  

Mali Yükümlülükler 

Madde 13- 

 1) Gençler Arası Bilgi yarışmaları İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses 

ve sahne sistemleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün göndereceği ödenekten veya 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin 2020 yılı bütçesinden karşılanacaktır. 

 2) Bölge Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel 

Müdürlükçe karşılanacak olup Bölge Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol 

harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 2020 yılı 

bütçesinden karşılanacaktır. 

 3) Bölge finalleri ve Türkiye Finaline katılacak ekip/gruplar ve sorumlu kişiler için 

Gençlik ve Spor İl 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 2020 yılı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesi 

kullanılacaktır. (Yarışmacılarını hava yolu ile gönderecek iller hariç) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI 

 

İtirazlar  

Madde 14-  

1) İtirazlar, Gençler Arası Bilgi Yarışması Talimatının ekinde yer alan itiraz 

dilekçelerine (Ek-2) uygun olarak sorumlu yöneticiler tarafından düzenleme kuruluna yapılır. 

2) İtirazlar sadece soruya ve puanlamaya yönelik yapılabilir. Ancak söz konusu itirazlar 

yarışma esnasında değil oturum tamamlanıp bir sonraki oturum başlamadan yapılır. 

 

Ödüller  

Madde 15-  

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan Gruplara İl Müdürlüklerinin uygun 

gördüğü ödül verilir. Ödül için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten 

veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin 2020 yılı bütçesinden karşılanır. 

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

3) Türkiye finalinde Birinci olan ekip/gruplar yurtdışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek 

olup 2 ve 3. olan ekip/gruplara Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilecektir.  

 

Disiplin Suçları ve Cezalar  

Madde 16-  

1) Yarışma öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, 

düzenleme kurulu üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı; duyulacak şekilde küfür eden 

veya kötü söz söyleyenlerin, müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve 

yarışmayı protesto edenlerin, sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların, organizasyona gölge 

düşüren ve gerilim oluşturanların, başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine 

yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül eden 

ekip/gruplar, Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla diskalifiye edilir. 

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe 

düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.  

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar 

da 1 (bir) yıl süreyle yarışmaya alınmazlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

GENEL MÜDÜRLÜK VE İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK 

İŞLER 

Madde 17-  

Bölge ve Türkiye Finali Yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından; 
1) Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme, 

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

3) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,  

4) Sunum-Sunucu hizmeti işi,  

5)   Puanlama hizmeti, 

6)   İkram hizmetleri, 

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

8)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,  

9)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi, 

10)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir. 
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Bölge Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler: 

Madde 18- 

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

yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir. 

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

düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör 

gençlik merkezi 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 rehber temin edecektir. (Her bir il için bir 

gençlik lideri rehberlik yapacaktır). 

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

bulundurma işlerini gerçekleştirecektir. 

 

Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından; 

Madde 19-  

1) İl birinciliği yarışmalarını düzenleme, 

2) Bölge Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası 

yaptırma, 

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

2015 model otobüs/otobüsler ayarlama, 

4) Yarışmanın duyurulması işlemleri yapılacaktır. 

 

Düzenleme Kurulları Görevleri 

Madde 20-  

1) İl Düzenleme Kurulu Görevleri; 

 a) İl yarışmasında sorulacak soruları hazırlamak, 

 b) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve 

bilgilendirmede bulunmak, 

 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) Bölge birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme 

formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek. 
 

2) Bölge Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları Görevleri; 

 a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. 

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

yaparak, bilgilendirmede bulunmak, 

 b)  Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak 

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

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 21- 

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 BİLGİ YARIŞMASI 

 BAŞVURU FORMU  

 

 

BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAK  

EKİP/GRUBUN ADI    : 

BULUNDUĞU İL    : 

KATEGORİSİ     : Lise (  ) – Üniversite (  ) 

  

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ 

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

            

            

            

            

            

            
 

      

         SORUMLU YÖNETİCİ 

               ADI SOYADI  

                    İMZASI 
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 EK -2 
 

 

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ 

 

 

 

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

 

 

 

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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                                                                                                                                             EK -3 
 

      GENÇLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI 

     SONUÇ BİLDİRME FORMU  

 

BÖLGE YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN 

ADI      : 

BULUNDUĞU İL    :   

YÖNETİCİNİN ADI - SOYADI / TELEFONU : 

KATEGORİSİ     : Lise (  ) – Üniversite (  ) 

  

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ 

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

            

            

            

            

            

            

            

      

      

 

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Grup 

Sayısı 

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   

Sayısı 
  

 

    

         SORUMLU YÖNETİCİ 

               ADI SOYADI  

                   İMZASI 

 

 

 

Bu form Bölge en geç 16 Mart 2020 tarihine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr -e- posta adresine 

gönderilecektir.  

 

mailto:etkinlikler@gsb.gov.tr

