
HisARLl AHMET TüRK HALK MüziĞi sEs YARlşMAsl ŞARTNAME

Kütahya Belediyesi Kültür Ve sosyal işler Müdürlüğünün 2022 Kültür sanat faaliyetleri kapsamında

Kütahya ilimizin sembol isimlerinden Hisarlı Ahmet anısına, Hisarh Ahmet T.H.M. ses Yarışması

düzenlenecektir. Yarışmayla ilgili detaylar aşağıda sIralanmıştır.

1. Yarlşma para ödüllü olacaktır
1.].. 1. ödülü 1o.0o0 tl
1.2. 2. ödülü 8.000 tl
1.3. 3. ödülü 5.000 tl

2. Yarlşma u|usal çapta bir yarışma olup Türkiye'nin her yöresinden katılım sağlanabilir.

3. Yarlşmaya katllabilmek için 16 yaşından gün almış ve TC Vatandaşl olma şartı vardır. (2017 ve

daha eski doğumlu olanlar) 18 yaşından küçük olanların yasal veli ya da vasisinin yazılı onayı

gerekmektedir. Tüm yarışmacılar Kimlik belgelerini ve 18 yaş altında olanlar yasal vasisinin

yazılı onayını Vasisinin kimlik kartınln fotokopisi ile birlikte yarlşma günü yarışma saatİnden

önce ilgili birime ibraz etmek zorundadırlar.

4. yarışmaya katılacak olan yarışmacılar 1 adet THM parçası ses|endireceklerdir. Seslendirilecek

türkünün TRT repertuvarında kaylth olma şartl bulunmamaktad|r.

5. Yarlşmaya Profesyonel anlamda müzikle iştigal eden kimseler katllamazlar. Yarlşma amatör ses

yarışmasıdır. Profesyonel olarak müzikle iştigal ettiği tespit edilen yarlşmacl yarışma dışı

bıra kılır.

6. ilk eleme 17 Aral|k 2022 cumartesi günü saat 14.00 da Kütahya belediyesi konferans salonunda

gerçekleştirilecektir.

7. yarışmaya katılacak yarışmacılar ilk elemeye bizzat katılabilecekleri gibi, başka şehirlerden
katılacak olan yarışmacılar bir adet görüntülü ses kaydı ile de müracaat edebileceklerd ir. Jüri

bizzat katılIm sağlayan yarışmacllarl sahnede dinleyecek, video ile katIlan yarlŞmacllarln

görüntülü Ve sesli performanslarlnI izleyip dinleyerek değerlendirme yapacaklardır.

8. ilk eleme yarışmasında görev alacak olan Jüri Müzik alanında eğitim Veren Devlet

konservatuvarları / müzik eğitim bölümleri mezunu eğitimcıler ve THM seçici kurul üyeliği

yapmakta olan kimseler arasından Kütahya Belediyesi Kültür Ve sosyal işler Müdürlüğü

taraflndan belirlenecek olup 7 kişiden oluşur

9. yarlşma için müracaatlar kütahya Belediyesinin İnternet sitesine ilgıli sitede ki form

doldurulmak suretiyle yapılacak, buraya yapılan müracaat ilgili birim tarafından kayda alınarak

müracaat ka bul edilmiş olacaktIr.

10. YarlşmanIn ilk elemesine video performansl İle katllacak olan yarışmacılar performans|arının

yer aldığı CD'yi posta ya da kargo yoluyla en geç 15 Aralık 2022 tarihinde mesai bitimine kadar

Kütahya belediyesi Kültür ve Sosyal işler birimine ulaştırmak zorundadırlar. Bahse konu

tarihten sonra ulaşan performans dikkate a|ınmayacaktır.

11. Yar|şmanln ilk eleme sonuçlarl lg Aralk2022 Pazartesigünü saat u.00 da Kütahya Belediyesi

internet sitesinden ilan edilecektir.

12. yarlşmanln ilk elemesinde jüri taraflndan yapllan puanlama sonucu ilk 10 araslna giren

yarışmacılar final yarışmasına katılma hakkı kazanacaklar.

13. Yarlşmanln finali24 Aralk 2o22 cumartesi akşamlsaat 19.00 da Kütahya belediyesi Konferans

salonunda gerçekleştirilecektir.

14. Final yarlşmasında ilk 3 e 8iren yarlşmacllar 25 Arallk 2022 Pazar günü saat 19.00 da Hezar

Dinari Kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan 2022 KültÜr Ve sanat sezonu final gecesine

katılacak ve derece almış oldukları türküleri seslendireceklerdir.

15. Yarlşmanln ödül programı yine 25 AralIk 2022 Pazar günü saat 19.00 da ki Kültür Ve sanat

sezonu final gecesinin ilk bölümünde yapIlacaktır.



16. ilk eleme yarlşmasl sonucunda ilk 10 arasına girerek final yarlşmaslna katılma hakkı kazanan
yarışmacı|ar arasından il dışından gelecekolan (resmiolarak başka bir ildeyaşamakta olanlar)
yarışmacıların yol, 1 gecelik konaklama ve yemek giderleri kurumumuz tarafından
karşılanacaktır.

17. Final yarlŞmaslnda dereceye girip ödül gecesine katllacak olanlar aras|ndan yarışmaya il

dışından gelen yarışmacıların yo|,2 gecelik konaklama ve yemek giderleri kurumumuz
tarafından karşılanacaktır.

18. Final yarışmasının jürisi Üniversitelerimizin bünyesinde eğitim Vermekte olan devlet
Konse rvatuva rla rl / Müzik eğitim bölümlerinde görev yapmakta olan, alanında en az Doktor
ünvanlı akademisyenler arasından Kütahya Belediyesi Kültür ve sosyal işler Müdürlüğü
taraflndan belirlenecek olan 7 akademisyenden oluşacaktır.

19. Yarışma için müracaatlar bu ilanın askıya çıktığı an itibariyle başlayacak olup, 15 aıalk 2022
günü saat 17.30 itibariyle son bulacaktır.



Tiink HaIk l}ilüziği
SES YARİŞMASİ

Yarışma ulusal çapta bir yanşma olup Türkiye'nin her yöresinden katılım sağlanabilir,

1 .ıık öoıiıti 10.Q00 tl-

2.ıık 0dülü
3.ıük Öoıiıti

8.000 tl
6.000 tıü
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PerformansIarın yer aldığı CD

15 Aralık 2022 tarihine
kadar teslim edilecehir.
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