
 23 NİSAN ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI 

 

      TBMM’nin  kuruluşunun 100. Yıl dönümü anısına TRT çocuk korolarına yeni 

eserler kazandırmak amacıyla müdürlüğümüz tarafından 23 Nisan Çocuk 

şarkıları beste yarışması  düzenlenmesi düşünülmektedir. Ödül alan bestenin 

söz yazarı güfteciye muaffakatname vermek zorundadır. 

     Müracaat  10 ile 27  Şubat 2020  tarihleri  arasında yapılacaktır.  Jüri 

değerlendirmesini TRT Trabzon Radyosunda 2 Mart  2020 tarihi ile 4 Mart 2020 

tarihleri  arasında  yapacaktır. Dereceye giren eserler  6  Mart 2020  tarihinde  

basın toplantısı ile açıklanacaktır. Ödül alan besteciler  23 Nisan 2020  tarihinde 

düzenlenecek olan organizasyonda   başkanımız  tarafından  takdim  edilecektir. 

 

        23 NİSAN ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASININ KATILIM ŞARTLARI 

1.Yarışmacılar eserlerin kendilerine ait olduğunu tarafımızca hazırlanan belgeye 

imza atarak beyan  edeceklerdir. 

2.Her yarışmacı en fazla 2 eserle katılabilecek, eserler en az bir saz eşliğinde 

seslendirilecektir. 

3.Seslendirilmiş flaş veya  CD ile de müracaat edebilir müracaat esnasında 

eserin notaları teslim edilecektir. 

4.Yarışmaya katılan eserlerin hiçbir yayın kuruluşu tarafından yayınlatılmamış 

olması gereklidir. 

5.Derece giren ilk 3 eser ve mansiyon alan 5 eserin yayın ve telif hakları 

Ortahisar Belediyesi ve TRT aittir. 

6.Başvuruların şahsen yapılması tercihimizdir. Posta ve kargo yolu ile de 

başvuru yapılabilir. Kargo ile yapılan başvurulardaki aksaklıklardan sorumlu 

degiliz. 

 



 

 

                               

 

                                                              ÖDÜLLER 

 

1.  6.000 TL 

 

2. 4.000 TL 

 

3.  2.000 TL 

 

     4 -5 -6 -7- 8.  MANSIYON 1.000 TL 

 

 

 

 

       İLETİŞİM:   Ortahisar Belediyesi Tarih Müzesi 

 

                             Tlf:04623219058 

                             Fatma Odabaşoğlu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    23 NİSAN ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI   

 

          Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen “ 23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması 

“nda ödül alan eserimin telif ve yayın hakları Ortahisar Belediyesi ve TRT’ye aittir. 

 

        Bu yarışma dolayısı ile ödül alan eserimin TRT veya diğer radyo TV yayın organları 

tarafından yayınlanması halinde maddi ve manevi hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan 

ederim. 

 

 

Yarışmacının 

Adı ve Soyadı               : 

T.C Kimlik Numarası   : 

Tarih                              : 

 

İmza                               :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Yarışmacıların  

            

                           Adı ve Soyadı              : 

                           Adı ve  Soyadı             : 

 

 

                          T.C Kimlik Numarası  : 

                          T.C.  Kimlik  Numarası: 

 

                          Telefon  Numarası      : 

                          Telefon Numarası       : 

                                   

                          Eserin Adı                     : 

 

Yarışmaya  katılan  bestenin ödül  alması  durumunda  söz  ve  müzik  

yapımcısı    farklı  kişiler  ise  kendi  aralrında  anlaşabilirler. 

 Anlaşamazlar ise bestenin  söz  yazarına yüzde  kırk  müzik  yapımcısına yüzde  

elli ödeme yapılır. 

 

                                                                                    Tarih 

                                                                                    imza                                                                                              

 

 

 



 

 

              

 

  Yarışmacının ; 

            

                                  Adı ve Soyadı   : 

 

                                  T.C Kimlik Numarası : 

 

                                  Telefon  Numarası: 

                                   

                                 Eserin Adı: 

 

Yarışmaya  katılan  eserin bestesi ve  güftesi  bana  aittir. Ayrıca  eserimin  

finale  kalması durumunda katılım şartlarınıda kabul  ettiğimi  beyan ederim. 

 

                                                                                                            Tarih 

 

                                                                                                             İmza 

                                                                                                     

 

 

 


