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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

 
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kuruluş Günü Yönergesine dayanılarak 
“Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Çocuk 
Kategorisi BesteYarışması” düzenlenecektir. Yarışma söz konusu yönerge hükümlerine 
uygun görev, sorumluluk ve işleyiş çerçevesinde gerçekleşecektir. 
  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 
 
KONU: 

Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin 
kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak 
eserlerin katılacağı beste yarışması düzenlemektir. 

Şartnamede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi “kurum” olarak anılacaktır. 
 

AMAÇ: 

1. 23 Nisan’ın ruhuna uygun şarkı üretimine katkı sağlamak. 

2. Çocuklara müziği sevdirmek, benimsetmek, bu tür müziğin gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak, 

 
3. Bestecileri doğru, uygun ve yeni eser örnekleri vermeye teşvik etmek, 

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR: 
 

1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir. 
 

2. Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 2004 yılı ile 2013 yılları arası doğmuş olan ilk ve 
ortaokul öğrencisi olan T.C vatandaşları katılabilir.  

 
3. Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler. 

 
4. Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili 

yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya 
katılamazlar.  
 

Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar. 
 

5. Bir kişi, en fazla 5 eserle yarışmaya katılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER: 
 

1. Tema olarak; 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk, Cumhuriyet, 
demokrasi ve TBMM'nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzer konuları işleyen sözler 
kullanılmalıdır. 

2. Batı Müziğinin, Klasik Türk Müziğinin veya Türk Halk Müziğinin asli karakterlerine 
uygun, geleneksel tarzın yanı sıra yeni ve orijinal çalışmalara da yer verilebilir.  

3. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde ya da dijital platformda CD, kaset, 
albüm, tekli, nota, kitap ve benzeri şekilde yayınlanmamış, ayrıca diğer kurum ve 
kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan 
herhangi bir tespit edildiği takdirde, eserler ve bestecileri hangi aşamada olursa olsun 
yarışma dışı bırakılır. Ve yarışmacılar verilen para ödülü geri alınır. 

4. Eserler en az 2, en fazla 4 dakika olarak bestelenmelidir. 
5. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır. 

6. Besteciler eserlerini gerçek besteci-söz yazarı adlarıyla değil; her eser için ayrı ayrı 
belirleyecekleri ve karışık olarak kullanılacak 6 büyük alfabetik-sayısal karakterden 
oluşan rumuzla göndereceklerdir. 

 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
 
KARŞILIKLI HAKLAR: 
 

1. Eser sahibi eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması 
konusundaki mali, fikri ve sınai hakları ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve 
alt ruhsatla, Kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir. 

 
2. Kurum finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, 

kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma 
yetkisine sahiptir. 

 
3. Kurum 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile 

sınırlı olmaksızın CD plak, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz 
olarak radyo televizyon ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), 
yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme 
hakkına sahiptir. 

 
4. Yarışmada yarışan eser sahipleri adına, ilk üç dereceye girenlere ve jüri tarafından 

uygun görünenlere mansiyon ödülü ücreti ödenir. Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak 
kazanan eserlerin bütün kanallarda sınırsız ve süresiz olarak kullanılmasına; eserlerin 
ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de 
dâhil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın 
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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 ya da herhangi bir 
mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz devrini kapsar.” 

 
5. Yarışmada yarışacak olan uygun görülen eserlerin bestecilerine verilecek mansiyon 

ücreti ile dereceye girenlerce kazanan eserin bestecisine verilen ödül, müzik eserinin 
sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, besteci tarafından söz 
yazarının izninin alındığına dair belge Kuruma ibraz edilir. Ödül paylaşımı, besteci ve 
söz yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz yazarları ile besteciler 
arasındaki işbu şartname konularına ilişkin anlaşmalardan Kurum sorumlu değildir; 
Kurumca 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 verilen mansiyon 
ödülünün yarısı tutarındaki meblağı Kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması 
şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir. 

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

ESERLERİN TESLİMİ: 
 

a) Yarışmacılar, 6 Mart 2020 akşamına (17.00) kadar, eserlerin notalarını, sözlerini ve 
eserin stüdyoda kaydedilmiş mp3 formatındaki kaydını üzerinde yalnızca o eser için 
seçilen rumuzun yazıldığı bir büyük zarf içinde; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 
Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara adresine elden alındı belgesi 
karşılığı veya kargo yoluyla teslim edeceklerdir. Kargodaki gecikmelerden CHP 
sorumlu tutulamaz. Kargo ile müracaatlarda; ilan edilen teslim süresi, evrakın kargoya 
verildiği gün değil, CHP’ye ulaştığı gün kabul edilecektir. 

 
 

1. Yarışmaya gönderilen notalar üzerinde, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, 
imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmamalıdır. Aksi taktirde eser 
değerlendirmeye alınamaz. 

2. Besteciler, üzerine rumuz yazılı büyük zarf içinde: 

a. 8 nüsha nota (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak) 
b. 8 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı olacak) 

c. İçinde eserin mp3 formatındaki kaydının olduğu 2 adet flash 
bellek (içeriğindeki açıklamada sadece rumuz yazılı olacak) 

d. Küçük kapalı ayrı bir kimlik zarfı                                         
(üzerinde sadece rumuz yazılı olacak, içinde) 
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• Bestecinin biyografisini, velisinin adı soyadını, adreslerini, telefon 
numaralarını varsa e-posta adresini, 

• Söz yazarının biyografisini, velisinin adı soyadını, 
• Eserin künyesini, 
• Ekte bulunan taahhütnameleri, söz yazarının imzalı izin belgesini,                                                                           

bulunduracaklardır. 
3. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa her eser için değişik rumuz 

kullanmak kaydı ile yukarıda istenilen dokümanları ayrı ayrı düzenleyeceklerdir. 

 
 
 
 

ÇALIŞMA TAKVİMİ: 
Eser Teslimi            : 6 Mart 2020 saat 17.00’ye kadar. 
 
Kurul Tarafından Final Değerlendirmesi Yapılması: 9-15 Mart 2020  tarihleri arası 
 
Ödül Alan Eserlerin İlanı                                             : 6 Nisan 2020 
 
Ödül Töreni                                                                   : 23 Nisan 2020 
 
 
 

ALTINCI BÖLÜM 
 

ÖDÜL: 
 
Birincilik Ödülü:  15.000 –TL.(Net) 
İkincilik Ödülü: 10.000-TL.(Net) 
Üçüncülük Ödülü: 7.500-TL.(Net) 
Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir. 
 

Bestecilere katılım belgesi ve plaket, söz yazarlarına katılım belgesi verilecektir. Para 
ödülleri yalnız bestecilerin velilerine ödenecek olup, besteci-söz yazarı ödül paylaşımı 
hususunda kurum taraf olmayacaktır. 

CHP dereceye giren eserlerin eser sahiplerine para ödüllerini, tüm işler bittikten sonran eser 
sahiplerinin EK1 sözleşmede belirttikleri veliye ait Banka Hesap Numarası/IBAN numarasına 
gönderilecektir. Banka havale/eft masrafları kazanılan ödüllerden düşecektir. 

 
YARIŞMA JURİSİ VE DEĞERLENDİRME 

 
1. Jüri, Kurumu temsilen seçilecek üyeler ile müzik dalında uzman 3 üyeden oluşur. 

 
2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır. 

 
3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. 
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4. Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir. 
 

5. Jüri, kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ödülü 
verme hakkını saklı tutar.  

 
 

SON HÜKÜMLER 
1. Yarışmaya ilişkin sonucun açıklanmasını takip eden 2 ay içinde, besteciler eserlerini 

geri isteyebileceklerdir. Süre sonunda alınmayan evraklar imha edilecektir. 
2. 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 Kurum yetkilidir. 

 

İLETİŞİM 
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara 
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EK: 
 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA  
                                         ANKARA 

 
 
“Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl 

Çocuk Kategorisi Beste Yarışması” için bestelediğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait 
olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya 
gönderilmemiştir. 

 
Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti 

halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve para ödülünü almış olmam halinde 
dahi,  aldığım parayı Kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini 
aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini 
çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil 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 ya da herhangi bir mecrada 
kullanabilme)  ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla 
devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.  
 

                  ...../...../2020 
 
 

            KATILIMCI ADINA  
       VELİ    İMZA 

 
BESTECİNİN: 
ADI VE SOYADI : 
A D R E S  : 
RUMUZ  : 
TELEFON  : 
VELİSİNİN ADI VE SOYADI: 
VELİ TC. KİMLİK NO : 
VELİ ADRES  : 
BANKA HESAP NUMARASI/IBAN NUMARASI: 
VELİ İLETİŞİM NUMARASI: 
 
SÖZ YAZARININ: ADI-SOYADI: 

 
VARSA TELEFON NUMARALARI: 
 
VELİSİNİN ADI VE SOYADI: 
VELİ TC. KİMLİK NO : 
VELİ ADRES  : 
VELİ İLETİŞİM NUMARASI: 
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EK2: 
 

 
Eser Sahibinin; 
 
ADI VE SOYADI   : 
TC. KİMLİK NUMARASI : 
BABA ADI   : 
DOĞUM YERİ VE YILI : 

 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA  

                                         ANKARA 
 
Velisi bulunduğum yukarıda açık kimliği yazılı  

…………………………………………………….’ın  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 
tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
100. Yıl Çocuk Kategorisi Beste Yarışması” adlı yarışmaya katılmasına izin veriyorum. 

 
Söz konusu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin 

ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital 
iletim de dâhil olmak üzere büyün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak 
çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara 
ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir 
mecrada kullanabilme)  ve komşu haklarını Kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt 
ruhsatla devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim.  
 

                  ...../...../2020 
 
 
               VELİ İMZA 
 
 


