
KEPEZ BELEDİYESİ 
9. ULUSAL MÜZİK ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ 
 
AMAÇ: 
Bu yarışma; Türk Müziğinde amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin kazandırılmasının 
yanında toplumumuzun gelenek, görenek ve inancı ile barışık yaşayan, Türk kültürüne ve sanatına hizmet 
etmiş müzik üstatlarını saygı ile yâd ederek, bu büyük sanatçıları gelecek nesillere tanıtmak. 
 
YARIŞMA KONUSU: 
Türkçe Pop, Rock, Türk Sanat Müziği Türk Halk Müziği, ve Yabancı Dillerde Şarkılar 
 
YARIŞMANIN KAPSAMI: 
Bu yarışma Kepez Belediyesi öncülüğünde ülkemiz genelinde 18 ve 50 yaş aralığı tüm müzikseverleri 
kapsamaktadır. 
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI: 
1. Yarışmaya 18 – 50 yaş aralığındaki adaylar katılım sağlayabilir 
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir 
3. Yarışmaya katılım şahsen Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. 
4. Yarışmaya şehir dışından katılan adaylar www.kepezkultur.com web sitesi üzerinden videolu olarak 
katılacaktır. Videoların tek enstrüman eşliğinde ya da çıplak ses ile, herhangi uygulama ve efektle kayıt altına 
alınmamış olması zorunludur. Hazır çekilmiş klip vb. kayıtlar kabul edilmeyecektir. 
5. Yarışmaya posta yolu ile katılım sağlanmamaktadır. 
6. Yarışmacıların kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden Kepez Belediyesi 
sorumlu olmayacağı gibi seçici kurul bu tür bir yanlış bildiride bulunan yarışmacıyı diskalifiye etme hakkına 
sahiptir. 
7. Yarışma bireyseldir, Ses, sahne ve ışık düzeni Kepez Belediyesi tarafından kurulacağı için hiçbir yarışmacı; 
teknisyen, menajer, organizatör ve benzer adlarda kişileri getiremez. 
8. Yarışmaya Türkçe Pop, Rock, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, ve Yabancı dilde şarkılar ile katılım 
sağlanacaktır. 
9. Ön elemeleri geçen yarışmacılar yarı final için 3 eser (tonları ile birlikte)- (Karar sesi) finale kalanlar da ayrıca 
3 eser (tonları ile birlikte) bildireceklerdir. 
10. Yarışmada 1 şarkıyı birden fazla kişi seslendirmek isterse şarkılar jüri kararı ile değiştirilecektir. 
11. Yarışmada seslendirilecek şarkılar siyasi ve bölücü mesajlar içeremez. Toplum değerlerine uygun olmalıdır. 
12. Yarışmada birden fazla ön eleme yapılabilir. 
13. Ön elemeler Kepez Belediyesi tarafından kayıt altına alınacaktır. 
14. Yarışmada daha önceki yıllarda ödül almaya hak kazanan kişiler yarışmaya katılamazlar. 
15. Yarışmaya Kepez Belediyesi çalışanları ile seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar. 
16. Yarışma ön eleme, yarı final ve final olmak üzere 3 turda yapılacaktır. 
17. Yarışma yarı final ve final turları orkestra ile yapılacaktır. 
18. Yarışma seçici kurul kararlarına yapılan itirazlar usulünce değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda 
seçici kurul tarafından alınan kararlar kesindir, itiraz edilemez. 
19. Yarışmacıların aldıkları puanlar eşit olması durumunda dereceye giren adaylar kura ile belirlenecektir. 
20. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde seçici kurul 
tarafından alınan karar geçerlidir. 
21. Yarışma koordinasyonu ve bilgilendirmesi Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. 
22. Kepez Belediyesi yarışma tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir. 
23. Yarışmaya başvuruda bulunanlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır. 
24. Kepez Belediyesi belirlenen seçici kurul üyelerini arttırmak azaltmak ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
25. Yarışmamıza katılım gösterecek adayların finale kalmaları durumunda Ulaşım giderleri adayların 
kendilerine ait olup, konaklamaları belediyemiz tarafından karşılanacaktır. 
26. Adayların yarı final ve final seçmeleri esnasında seçici kurul önünde yapılacak olan kayıtları, Kepez 
Belediyesi adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar ve finalistler izin 
vermiş, maddi haklarını Kepez Belediyesi’ne devretmiş kabul edilir. 
 
BAŞVURULAR: 
1. Başvurular 25 Nisan 2023 Salı mesai saati başlangıcı ile 1 Eylül 2023 Cuma mesai bitimi tarihleri arasında 
yapılacaktır. 
 



ÖN ELEME: 
1. Yarışmaya video ile katılan adayların ön elemesi ,yarışmacıların göndermiş oldukları videolar izlenerek 
değerlendirilecektir. 
2. Ön elemeler 5 Eylül 2023 Salı - 8 Eylül 2023 Cuma Tarihleri arasında yapılacaktır. 
3. Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen seçici kurul değerlendirmesi ile yarı final adayları belirlenecektir. 
4. Yarı finale hak kazanan adaylar 9 Eylül Cumartesi 2023 günü www.kepezkultur.com sitesinden duyurulup 
sms ile bilgilendirilecekledir. 
5. Yarı Final ve Final şarkıları 10 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak olan toplantıda ,yarışmacıların istekleri 
doğrultusunda seçici kurul onayıyla belirlenecektir. 
 
 
YARI FİNAL YARIŞMASI 
1. Yarı final 25-26 Eylül 2023 Tarihlerinde Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. 
2. Yarı final ve Final için bildirilen eserler seçici kurul onayı olmadan kesinlikle sonradan değiştirilmeyecektir. 
3. Yarı Finale yükselen yarışmacılar, 3-7 Eylül tarihleri arasında, kendilerine ayrılan gün ve saatte şarkılarını 
orkestra ile prova edecektir. 
 
4. Finale yükselen yarışmacılar, 2-6 Ekim tarihleri arasında, kendilerine ayrılan gün ve saatte şarkılarını 
orkestra ile prova edecektir. 
5. Yarı final yarışmasına 24 Aday kalacaktır. Ancak bu sayıyı jüri arttırma ve azaltma hakkına sahiptir. 
6. Yarı final ve Final yarışmasına Antalya il dışından katılan adayların konaklaması Kepez Belediyesine ait olup 
ulaşım masrafları adaylara aittir. 
 
FİNAL ETABI: 
1. Final Yarışması 8 Ekim Pazar tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde Gerçekleşecektir. 
2. Final yarışmasına 10 Aday kalacaktır. Ancak bu sayıyı jüri arttırma ve azaltma hakkına sahiptir. 
3. Final Seçici kurul üye sayısında değişiklik olabilir. 
4. Final puanlaması Seçici kurul oylaması ve halk oylaması ile birlikte yapılacaktır. 
5. Final yarışmasında derece alamayan adayların puanları ve sıralaması açıklanmayacaktır. Derece alanların 
isimleri www.kepezkultur.com web sitesinde yayınlanacaktır. 
6. Final yarışmasına Antalya il dışından kalan adayların konaklaması Kepez Belediyesine ait olup ulaşım 
masrafları adaylara aittir. 
 
ÖDÜLLER: 
Yarışmada 1. Gelen yarışmacıya; 15.000TL Para ödülü 
Yarışmada 2. Gelen yarışmacıya; 10.000TL Para ödülü 
Yarışmada 3. Gelen yarışmacıya; 7.000TL Para ödülü 
Jüri Özel Ödülü; 4.000 TL Para Ödülü şeklindedir. 
 
İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışmacılar, 
yarışma sonuçlarından Kepez Belediyesini sorumlu tutamaz. 
DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:Kepez Belediyesi gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve 
herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını 
değiştirme haklarını saklı tutar. 
YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ; 
KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ 
Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA 
İletişim telefonları:0 (242) 325 60 60 - 0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 
fax:0 (242) 326 21 47 
www.kepezkultur.com muzikodulleri@kepezkultur.com 

 


