BOLU KONULU ÇOCUK ŞARKISI BESTE YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMA SAHİBİ İDARE :

a) Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
b) Adresi: Aktaş Mahallesi Öney Sokak No:1 BOLU
c) Telefon numarası: +90-374-217 25 15
d) Faks numarası

: +90-374-218 00 13

e) e posta: kultur@bolu.bel.tr

YARDIMCI (KOORDİNATÖR) İDARE:

a) Adı: A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü
b) Adresi: A.İ.B.Ü. Gölköy Yerleşkesi /BOLU
c) Telefon numarası: 0374 2541000/1707
d) Faks numarası

: 0374 2534641

e) e posta: ydurak27@gmail.com
Madde 1. KONU:

Bu yarışmanın konusu, çocuk koroları tarafından (solo-koro olarak) seslendirilecek,
Bolu’yu anlatan klasik tarzda veya pop, rock, hip hop, funk vb. müzik unsurları ve üslubunun
kullanıldığı çocuk ruhuna, zevk ve beğenisine uygun çocuk şarkısı beste yarışmasıdır.
Madde 2. AMAÇ:
Bu yarışmanın amacı;
1. Çocuk Müzikleri Repertuarına Bolu konulu özgün eserler kazandırmak ve bunu
yaparken de günümüz çocuğunun müzik dinleme ve söyleme ihtiyacını, onlara olumlu
katkılar yapacak daha iyi ve doğru örneklerle gidermek,
2.Yurdumuzda bu alanda eğitici eserlerin yaratılmasını, özendirme yoluyla teşvik
etmek, ve Bolu’nun tanıtımına katkıda bulunmak.
3.Bu yolla yaratılacak eserleri seslendirerek Bolu Belediyesinin tüm yayın organları
vasıtasıyla yayınlamak ve yurt düzeyine ayrıca yurt dışına yayılmasına yardımcı olmak,
4.Çocukların birlikte söyleyeceği bir repertuar oluşturmak.
Madde 3. YARIŞMANIN YERİ:
AİBÜ Kültür merkezi (Mavi Salon)
Madde 4. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:
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Bolu Belediyesi tarafından “Bolu konulu Çocuk Şarkısı Beste Yarışması” adı
altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,
Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri
Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak açılan; “Güzel Sanatlar” alanındaki ulusal, Müzik
yarışmasıdır.
Madde 5. JÜRİ ÜYELERİ:
Danışman Jüri:

1. Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı.)
2. Emine DAVARCIOĞLU (Belediye Başkan Yard.)
3. Güler MERT (Kült. Ve Sos. İşlr. Müd. )
4. Prof. Dr. Suna ÇEVİK (Emekli Öğretim Üyesi)
Asli jüri (Seçici Kurul):

1. Yrd. Doç. Dr. Yavuz DURAK (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)
2. Prof. Dr. Dolunay Akgül BARIŞ (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)
3. Prof. Dr. Ali Sevgi (Başkent Üniversitesi Konservatuvarı ANKARA)
4. Doç Dr. Erdal TUĞCULAR Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE. Bölümü(ANKARA)
5. Öğr. Gör. Pınar Çelik DEMİRAY (AİBÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü (BOLU)
Yedek Jüri Üyeleri
1. Öğr. Gör. M. Şahin AKINCI
2. Öğr. Gör. Savaş İNCİROĞLU
3. Prof. Dr. A. Serkan ECE
Raportörler
1. Sadık KAYMAZ
2. Yrd. Doç. Dr. İsmail SÖZEN
3. Arş. Gör. Seda EDEN
Madde 6. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
1.Yarışmaya T.C ve K.K.T.C. vatandaşları katılabilir.
2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
3. Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
5. Yarışmayı açan idarede (Bolu Belediyesi), yarışma ile ilgili her türlü işlemleri
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
6. Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da
sergilenmemiş (en fazla 2 adet) eseriyle katılabilir. Ancak 1 eser ödül alabilir.
7. Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya eser göndermiş olsalar da, tasarımları yarışmaya
katılmamış sayılır.
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Madde 7. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
1.Şarkılardaki sözler; milli birliği bozucu, moral yıkıcı olmamalı, Bolu Belediyesinin
yayın ilkelerine, çocuk ruhuna, zevk ve beğenisine uygun, yüceltici, çocuklar tarafından
kolayca anlaşılabilir, doğru ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde Türkçe yazılmış olacaktır.
2.Yarışmaya katılacak eserler özgün olmalı, yabancı ulusların bu tür eserlerini taklit
niteliğini taşımamalıdır. Besteci, eserlerinin tamamen özgün olduğunu bildirmekle
yükümlüdür.
3.Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde plak, kaset, CD, nota, kitap ve
benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca daha önce yapılmış yarışmalarda ödül veya mansiyon
almamış olması şarttır.
4.Şarkılar sadece koro için olabileceği gibi, koro eşlikli solo için de olabilir. Her iki
şekilde de piyano eşliğinin yazılması zorunludur .
6.Şarkılar, Türkçe prozodi kurallarına uygun olarak Bolu’nun tarihi ve doğal
güzelliklerini yansıtmasının yanı sıra besteci gözüyle farklı bir açıdan da anlatım yapılabilir.
7.Şarkılar, en az 2 dakika, en çok 4 dakika olacaktır.
8.Şarkılarda aşağıda belirtilen ses sınırları dışına çıkılmayacaktır.

Madde 8. ESERLERİN TESLİMİ RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI :
1. Yarışmacılar 23 Şubat 2017 tarihine kadar; eserlerin piyano eşlikli nota çıktılarını
ve nota yazım programı versiyon 2014 ile yazılmış MUS formatındaki data kaydını; CD ye
kaydedilmiş olarak teslim edeceklerdir. Notalar ve CD ile birlikte sözlerini, 5 karakterden
(rakamdan) oluşan rumuzlu bir zarf içinde kapalı kimlik zarflarını da koyarak aşağıdaki
adrese elden ve ya kargo ile yarışma raportörlüğüne dış etkilerden zarar göremeyecek şekilde
teslim edeceklerdir. Kargo yolu ile gönderilen eserlerde oluşabilecek aksaklıklardan idare
sorumlu olmayacaktır.
2. Yarışmaya katılan eser sahiplerinin eserleri üzerine kendi kimliklerini belli edecek
ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret koymaları yasaktır.
3. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde:
a. 5 nüsha nota (eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz yazılı)
b.5 nüsha şarkı sözü (eserin orijinal adı yer almaksızın, üzerinde sadece rumuz
yazılı)
c. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz ve biyografiler ifadesi yazılı)
içinde:
-Besteci biyografisi,
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-

-Söz yazarı biyografisi
-Şarkı künyesi (Şarkı adı-besteci-söz yazarı- adları)
- İşbu Şartnamenin; okunduğu anlaşıldığı ve kabul edildiğine dair her sayfasının
imzalı hali
- Kimlik Belgesi Fotokopisi
d) 1 adet Data CD
 CD’nin üzerinde rumuz yazılı olacaktır. İçerisinde Mus Formatında şarkı ve
Word formatında şarkı sözleri kaydedilmiş olacaktır.

4. Besteciler, değişik rumuz kullanmak kaydı ile yarışmaya birden fazla eser ile
katılabilirler. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için yukarıda
istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
Adres: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Aktaş Mah. Öney
Sk.Nu:1 BOLU)
Madde 9. ÖDÜLLER:

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak
verilecektir.
Birinci Ödül: 5.000 TL.
İkinci Ödül: 3.000 TL.

Üçüncü Ödül: 2.000 TL.

Mansiyon (7 adet) :500 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, İdare, yukarıda yazılı ödülleri, 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre yarışmacılara net olarak ödeyecektir.
Ödemeler, yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 gün içinde sahiplerinin veya vekillerinin
banka hesabına yapılacaktır.
Madde 10. YARIŞMA SÜRECİ
Yarışmanın ilanı

1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Bülteninde 1 defa yayımlanmak sureti
ile ilan edilecek, ayrıca Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr ve www.koroglufestivali.com.tr
adresinde de duyurusu yapılacaktır.
2. Yarışma ilan edildiği gün başlayacaktır.
Soru Sorma Hakkı

Yarışma ve şartname ile ilgili sorular aşağıda bulunan mail adresine jürinin
cevaplaması için gönderilecektir.
kultur@bolu.bel.tr
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Tasarımların Kabul Edilmeye Başlanacağı Tarih, Tasarımların Son Teslim Tarih ve
Saati
Eserler, ilan tarihinden itibaren son başvuru tarihi (23 Şubat 2017) saat 17:00 a kadar
kabul edilecektir.
Eserler, en geç yarışma teslim tarihi olan 23 Şubat 2017 günü saat 17.00’e kadar
Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü (Aktaş Mah. Öney Sok. No:1 ),
adresine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Kargo yolu ile gönderilen eserlerde
oluşabilecek olumsuzluklardan idare sorumlu olmayacaktır.
Jürinin Değerlendirme İçin Toplanacağı Tarih ve Sonuçların İlanı
Jüri, ön değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini (23 Şubat
2017)
takip eden en fazla 15 takvim günü içerisinde toplanacaktır. Ön değerlendirme
çalışmalarının bitiminde Finale kalan 10 adet eser (ödül almaya hak kazananlar) belirlenecek
ve 23 Nisan 2017 tarihinde AİBÜ Kültür Merkezi Mavi salonda halk önünde icra edilerek
derecelendirme yapılacaktır. Belirlenen 10 adet eser; bu eserler çalışmalarını yapan çocuk
koroları tarafından seslendirilecektir.
Final, piyano eşliği ile koro, veya eserin niteliğine göre piyano ve koro eşlikli solist
icraları ile gerçekleştirilecektir.
Finalde yarışan 10 eserin icralarının bitmesinin ardından seçici kurul 30 dakikalık
toplantı yapacaktır.
Toplantı ardından dereceye giren İlk üç eser ilan edilecek ve ödül töreninde bestecilere
ödülleri takdim edilecektir.
Birinci olan eser tekrar seslendirilecektir.
Jüri yarışmaya ait orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı
açan idarenin yetkilisine teslim edecektir. İdare, yarışmanın sonucunu, 30 Nisan 2017
tarihine kadar Kamu İhale Bülteninde ve idarelerin web adreslerinde ilan edilecektir.
Ön eleme ve final Yarışma sonucu, Bolu Belediyesinin; www.bolu.bel.tr ve
www.koroglufestivali.com.tr adlı adreslerinden ilan edilecektir.
Madde11. ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Son Teslimi
Eleme Kurulu Toplantısı
(Finale kalacak eserlerin belirlenmesi)
Yarışma

: 23 Şubat 2017
: 1 Mart 2017
: 23 Nisan 2017

Madde 12. YARIŞMA SONRASI AŞAMALAR:
1- Eserlerin Geri Verilmesi

Yarışmadan sonra derece almayan eser sahipleri, yarışmanın bitimini müteakip iki (2)
ay içerisinde yarışmayı çıkartan idareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri tarafından
alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan eserlerden sorumlu değildir.
2- Yarışmadan Çıkartılma

İstenen bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksikliği ve kimlik bilgilerinin açıkça
ifade edilmemesi halinde yarışma raportörlüğü tarafından, katılımcı yarışma dışı bırakılır.
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3- Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Yarışmacı ve İdare arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışma asli jüri
üyelerinin hakemliğine başvurulacaktır. Buna rağmen sonuca ulaşılamazsa, anlaşmazlık, Bolu
Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.
Madde 13. HAK VE SORUMLULUKLAR:
1. Dereceye giren Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve
Yayılması konusundaki mali hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla,
Bolu Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
2. Bolu Belediyesi, finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin
etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma
yetkisine sahiptir.
3. Bolu Belediyesi, 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme,
süre ile sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. şekilde çoğaltma, yayma; süresiz
olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil) , yabancı
yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür Kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.
4. Yarışmada ilk üçe giren eserlerin bestecilerine belirlenen ödüller ödenir. Bu ücretler,
karşılığı olarak Bolu belediyesinin eserleri sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin
ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil
olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, Katma
değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme,
basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı
anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında
kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar
yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) ve satış
amaçlı CD/DVD/LP yapım haklarını tam ve alt ruhsatla Bolu Belediyesine sınırsız ve süresiz
devrini, ayrıca eserden kaynaklanan fikri bir hakkın ihlali halinde bundan kaynaklanan her
türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun besteci tarafından karşılayacağı hükmünü kapsar.
5. Ödül alan eserlerin bestecilerine verilecek olan ödül bedeli aynı zamanda telif ücretidir.
Bu sebeple telif ücreti müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsar.
Besteci tarafından söz yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilecektir. Söz
yazarları ile besteciler arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum
sorumlu değildir; Kurum söz yazarına ayrıca herhangi bir ücret ödemez.
6. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek 1 yıl süre içinde, çoğaltma ve
yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan
Kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere Bolu Belediyesi tarafından
verilen ücretlerin toplamının %50’sinin, Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması
şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

6

7. Yarışma yoluyla elde edilen eserlerin Bolu Belediyesinin belirlediği Çocuk Koroları
tarafından seslendirilen birer ses kopyası, Kurum tarafından beste sahibine istek üzerine
bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun bestecileri tarafından ticari
amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.
8. Bolu Belediyesi, finale kalan yarışmacıların, finalin yapılacağı merkeze getirip
götürülmesi, K.K.T.C dahil (yurtdışı hariç) karayolu ulaşımlarını, konaklama ve giderlerinin
karşılanması ile ilgili giderleri tespit edeceği kurallar çerçevesinde karşılayacaktır.

Derece kazanan eserlere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu hükümleri uyarınca, İdareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul
etmiş sayılır.
Değerlendirme sonucunda finale kalan eserlere ait kimlik zarfları açılacaktır. Diğer
kimlik zarfları ise açılmaksızın bekletilecektir. Yarışma finalini takip eden 2 ay içinde,
besteciler eserlerini geri isteyebileceklerdir. Bu eserler, parça teslim edilirken alınan makbuz
karşılığında iade edilecektir.
Bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Özel Şartnamenin ana ilke ve
esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik
tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Bolu Belediyesi
yetkilidir.
Madde 14- DİĞER HUSUSLAR

1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Özel Şartnamenin ana ilke ve
esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik
tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Bolu Belediyesi
yetkilidir.
2. Bu Yarışmada, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir Ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat
Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır.
3. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar; bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Bu kapsamda;

“Bolu Konulu Çocuk Şarkısı Beste Yarışması” için bestelediğim bu eser, özgün ve
tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı
kullanılmamıştır.
Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi ve bu yarışmaya ait
Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, yarı finalde ve finalde yarışmaya hak
kazanan bu eserin Bolu Belediyesinin belirlediği tüm kanallarda sınırsız ve süresiz olarak
kullanılmasına; eserin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil,
dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın
vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları(mobil
medya hakları, Katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak
çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme ; radyo ve televizyonda aynı anda,
ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon
yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma,
tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette yada herhangi bir mecrada kullanabilme) satış
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amaçlı CD/DVD/LP yapım haklarını Bolu Belediyesine sınırsız ve süresiz olarak , tam ve alt
ruhsatla devrettiğimi, eserden kaynaklanan fikri bir hakkın ihlali halinde bundan kaynaklanan
her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğu karşılayacağımı kabul ve taahhüt ederim.
Madde 14- Şartnamede yer alan yarışma şartlarını, okudum, anladım ve aynen kabul
ediyorum.
Yarışmacının adı ve soyadı

Mezun olduğu okul ve diploma numarası:
Adresi
Tarih

İletişim Bilgisi
Telefon
E-mail
İmzası
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