8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
ONLINE ‘ANALI KIZLI SES YARIŞMASI’
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2021
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Online ‘Analı Kızlı Ses Yarışması’
düzenlenecektir.
1) AMAÇ
‘Dünya Kadınlar Günü’ Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan ve her yıl 8 Mart tarihinde,
insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine yönelik,
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı uluslararası bir gündür. Yarışmanın amacı;
a. Uluslararası olarak kutlanılan ‘Dünya Kadınlar Günü’nü yerelde hatırlatmak ve
kutlamak.
b. Türkülerimizin özünde yer alan milli, dini ve ahlaki mesajların ebeveynler tarafından
gençlerimizle birlikte söylenip, gençlerin milli kültürümüze özendirilmesi ve teşvik
edilmesini sağlamak.
2) İCRA EDİLECEK ESERLERİN KONUSU
Kadın ve kadın yaşamını konu alan türkülerimiz.
3) YARIŞMA ŞARTLARI
a. Yarışma, Anne-Kız birlikte katılabileceği Türk Halk Müziği Ses yarışmasıdır.
b. Yarışmada yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
c. Yarışmacılar (Anne ve kız), aynı türküyü birlikte seslendirecektir.
d. Yarışma başvurusu; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu
eksiksiz doldurularak ve performans videosu / ses kaydı yüklenerek yapılacaktır.
e. Yarışmada sadece ses performansı değerlendirilecek olup, icra edilen türkülerde
herhangi bir enstrüman ve müzikal altyapı kullanılmamalıdır.
f. Yarışmaya sadece Gaziantep sınırları içerisinden katılım sağlanacaktır.
g. Yarışmanın finali hariç tüm aşamaları Covid-19 salgını nedeni ile dijital ortamlarda
gerçekleştirilecektir.
h. Yarışmaya, jüri üyeleri ve yakınları dışındaki tüm Gaziantepliler katılabilecektir.
i. Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı
temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere
uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eserlerin;
herhangi bir siyasi içeriği olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye
taşımamalıdır.
j. SON BAŞVURU TARİHİ, 01.03.2021 (Pazartesi) mesai bitimidir (17.00). Bu tarih
ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
4) YARIŞMA AŞAMALARI
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Eleme:

Yarışmaya gönderilen eserlerin, yarışma şartnamesine uygunluğu, yarışmaya kabul edilip
edilmeyeceklerinin belirlenebilmesi amacı ile Düzenleme Kurulu oluşturulacak olup, Ön
Eleme Aşaması, Düzenleme Kurulunun değerlendirmesi ile gerçekleşecektir.
a. www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formuna yüklenecek olan
videolar Düzenleme Kurulu tarafından incelenecek ve ön eleme gerçekleştirilecektir.
b. Ön Eleme neticesinde Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen 10 Asil-10 Yedek
Yarışmacı final performansına çıkmaya hak kazanacaktır.
c. Ön eleme sonucunda finale kalan adaylar başvuru formunda belirtmiş oldukları iletişim
bilgilerinden ulaşılarak, taraflarına bilgi verilecektir.
d. Finalde yarışmacılar performanslarını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar
Salonu’nda belirlenecek takvime göre Seçici Kurul önünde sergileyecek olup, yarışma
süreci ve mini konser canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.
Profesyonel olarak çekimi yapılacak olan performans videoları ise, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabına yüklenecektir.
Final Değerlendirme ve Mini Konser:
Ön eleme sonucunda finale kalan yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar
Salonu’nda Seçici Kurul önünde, orkestra eşliğinde performanslarını gerçekleştireceklerdir.
Finaller 05.03.2021 (Cuma) tarihinde yapılacaktır.
a. Yarışmaya kabul edilen, ön elemeden geçerek finale kalan yarışmacılar,
başvurularında seslendirmiş oldukları türküden başka bir eser seslendiremezler.
b. Finalde orkestra eşliğinde performans sergileyecek olan finalistler sergiledikleri
performansların ardından Seçici Kurul tarafından tekrar değerlendirilecek ve almış
oldukları puanların ortalamasıyla kazanan yarışmacı belirlenecektir.
c. ‘Düzenleme Kurulu’ ile 'Seçici Kurul'un kararları kesindir ve değiştirilemez.
d. Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul üyelerinin 1.Derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.
e. Finalde eşitlik olması durumunda, eşit puan alan finalistler bir performans daha
sergileyecek olup, tekrar puanlama yapılacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise,
kazanılan derece paylaştırılacaktır.
f. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmacıların görüntü,
fotoğraf, ses kaydı gibi dokümanlarını hiçbir izine tabi olmadan her türlü mecrada
yayınlama, kullanma, paylaşım, çoğaltım ve maddi haklarına sahip olacaktır.
g. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması veya hüküm bulunmaması
durumunda Seçici Kurul tarafından alınan kararlar geçerli olacaktır.

5) DİĞER HUSUSLAR:
a. Yarışmada seslendirilecek olan türküler, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile
Kültür Bakanlığı tarafından derlenerek arşivlenmiş olan anonim türkü repertuarından
seçilecektir.
b. Yarışmacılar performanslarını seçtikleri türkünün melodik yapısını, makamsal yapısını
kesinlikle bozmadan sergileyecektir.
c. Yarışmacıların hazırladıkları performansın süresi toplamda 7 dakikayı geçmeyecek
şekilde olacaktır.
d. Finalde yarışmacılara eşlik edecek orkestra, ses sistemi, ışıklandırma, görüntüleme
cihazları gibi donanım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

e. Orkestra, ses ve ışık düzeni Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı
için hiçbir topluluk müzisyen, şef, teknisyen, menajer, organizatör vb. adlarla eleman
getiremez ve ses kontrolü vs. nedenlerle sahneye çıkamaz.
6) YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Birincilik Ödülü: Tam Altın
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın

