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 ERBAA BELEDİYESİ 

ALTIN YAPRAK SES YARIŞMASI  - 3 - 

2023 

  

  

  

ÖDÜLLER 

BİRİNCİYE : 10.000 TL + SİNGLE Çalışması 

İKİNCİYE   :  6.000 TL 

ÜÇÜNCÜYE : 3.000 TL 

  

BAŞVURU 

Herhangi bir eseri enstrüman eşliğinde veya enstrüman olmadan söyle, kendini tanıt videonu 

çek . 

05495376000 

Numaralı WhatsApp hattına gönder. 

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler ve iletişim için : 

Tel: 0356 715 10 19 Dahili:117 – 0538 972 75 39 

Email : kultur@erbaa.bel.tr 

Adres : Kültür ve Sosyal İşler Şefliği, 

Cumhuriyet Mah. İstiklal Cad. No:85 Erbaa Belediyesi Erbaa/Tokat 

 

                                 

mailto:kultur@erbaa.bel.tr


YARIŞMANIN AMACI 

Tokat il sınırları içinde yaşayan, müzikle uğraşan ve sesine güvenen müzisyen 

arkadaşlarımızın yeteneklerini, kendilerine uygun bir platformda orkestra eşliğinde 

sergilemelerini sağlamak. 

GENEL KURALLAR VE ŞARTNAME 

 Yarışmaya 14  yaş ve üzeri kişiler başvurabilir. 

 Yarışmaya bütün müzik tarzları ile katılım sağlanabilir. 

 Yarışmaya hali hazırda Tokat il sınırları içinde ikamet eden kişiler katılabilir. (İkamet 

belgesi ibraz etmek gerekmektedir) 

 Yarışmaya enstrüman çalabilen katılımcılar tercihen enstrümanı ile çalıp söyleyerek 

de katılabilirler. 

Başvurular ad, soyad , irtibat bilgileri ve en az bir dakikalık  performans videosu ile 

05495376000 numaralı Whatsapp hattı üzerinden yapılabilir. 

 Yarışma ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaplı yapılacaktır. Final 

programı orkestra ile canlı yayın şeklinde yapılacaktır. 

 Yarışmanın ön elemesi başvuru yapılan videolar ile gerçekleşecektir 

 Yarışmaya başvuranlardan 30 kişi yarı finale kalacaktır. Yarı final Erbaa Belediyesi 

Ahmet YENİHAN Kültür ve Kongre Merkezi’nde  yapılacaktır. Halka kapalı şekilde 

yapılacak yarı finalde en az bir enstrüman ile canlı performans sergilenecek Finale 

kalan yarışmacılar jüri oylarıyla belirlenecektir. 

 Yarışmanın finaline, yarı finaldeki 30 kişiden 15 kişi seçilecek ve bu 15 kişi arasından 

1, 2, ve 3’üncüler Final programında yapılacak olan jüri oylamasıyla belirlenecektir. 

 Ön elemeyi geçen 30 yarışmacının gizlilik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. 

 Son başvuru tarihi 31 / 01 / 2023 ‘dür. 

  

YARIŞMA DEĞERLENDİRME 

Yarışma 

1. Ön eleme, 

2. Yarı final (jüri oylaması) 

3. Final performansı (jüri oylaması) olmak üzere 3 aşamadan oluşacaktır. 

a) Ön eleme: 

Yarışmaya başvuranların, yarışmaya kabul edilip edilmeyeceklerinin belirlenebilmesi amacı 

ile göndermiş oldukları videoların düzenleme Kurulu tarafından değerlendirmesi yapılacaktır. 

Değerlendirme sonucuna göre kurulun gerekli görmesi halinde yarışmaya kabul edilen 

yarışmacılara bilgi verilecek, yarışmacılar belirlenen gün ve tarihlerde  Erbaa Belediyesi 

Ahmet YENİHAN Kültür ve Kongre Merkezi’ne  davet edilerek tekrar bir 

elemeden  geçecektir. 

  



b) Yarı final: 

Değerlendirme sonucu yarışmacı olma hakkını kazanan 30 aday, seslendirecekleri eserleri 

belirleyecek. 30 yarışmacının performansı belirlenen tarihte Erbaa Belediyesi Ahmet 

YENİHAN Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Bu aşamada finale kalacak 15 

yarışmacı jüri oylaması ile belirlenecektir. 

  

  

  

  

  

C ) Final performansı ve Sms oylaması 

Finalde halk oylaması ve SMS sistemi kullanılmayacaktır. Değerlendirme jüri tarafından 

yapılacaktır. Yarışmanın 1,2 ve 3. sü yüzde 100 juri oyu ile belirlenecektir. Yarışma 

sonunda 1,2,3. haricindeki sıralama ve puanlar açıklanmayacaktır.  

 Final performansları Erbaa Belediyesi Ahmet YENİHAN Kültür ve Kongre 

Merkezi’nde orkestra eşliğinde sergilenecek performans ile canlı yayın şeklinde 

yapılacaktır. 

  

  

YARIŞMACILAR İLE İLGİLİ ESASLAR 

Finale kalan her yarışmacıyla orkestra ile 1 prova yapma hakkı tanınmıştır. Bu hak orkestra 

şefinin ve yöneticilerin belirlediği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Provalara 

katılamayanların performansından kaynaklanacak hak kayıplarından belediye sorumlu 

tutulamaz. Çekim takvimi ve yarışma takvimi yine belediyenin takdiri ve mücbir  (Deprem, 

Sel, doğal afetler, vb) sebeplerden dolayı değiştirilebilir. 

  

  

  

  

 

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 



  

1. Yarışmacıların seçtikleri eserin melodik yapısında düşünülen değişiklikler, 

organizasyon komitesinin onayı ile gerçekleşir. 

2. Yarışmacılara eşlik edecek orkestra, ses sistemi, ışıklandırma, görüntüleme cihazları 

gibi donanım Erbaa Belediyesi tarafından sağlanacaktır. 

3. Orkestra, ses ve ışık düzeni Erbaa Belediyesi tarafından sağlanacağı için hiçbir 

topluluk müzisyen, şef, teknisyen, menajer, organizatör vb. adlarla eleman getiremez 

ve ses kontrolü vs. nedenlerle sahneye çıkamaz. 

4. Final Yarışması Erbaa Belediyesi  Ahmet YENİHAN Kültür ve Kongre Merkezi 

sahnesinde, belirlenecek tarihte yapılacaktır. Yarışmacılar performanslarını 

sergileyecekler ve yarışma canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. 

5. Finale 15 yarışmacı kalacaktır. Yarışmada dereceler,  %100 juri puanları ile 

belirlenecektir.  

6. Yarışmanın yarı finali seyircisiz yapılacaktır. Finalin ise Pandemi Tedbirleri 

kapsamında seyircili veya seyircisiz yapılması düzenleme kurulu tarafından 

belirlenecektir. 

7. Yarışmacılar başvuru esnasında seslendirdikleri eserden başka bir eser 

seslendirebilirler. Seslendirecekleri eser konusunda düzenleme kurulu değişiklik 

önerebilir. 

  

  

9. Düzenleme Kurulu kararları kesindir ve değiştirilemez. 

10. Düzenleme Kurulu ve orkestranın 1. Derece yakınları yarışmaya katılamazlar. 

11. Yarışmacılar her ne sebeple olursa olsun sahne öncesi/sonrası geçmişten günümüze 

tüm devlet yöneticilerine hakaret ve alay içeren, ırkçılık yapan veya ırkçı söylemler 

içeren, argo-küfür-müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik barındıran, 

herhangi bir makam-markayı öven ya da eleştiren, ahlaki ve milli değerlere uygun 

olmayan hüküm söz veya eylemlerde bulunamaz. Aksi davrananlar yarışmadan 

diskalifiye edilir. 

12. Başvuranlar arasında belirtilen şartları taşımayan varsa bunlar yarışmanın hangi 

aşamasında olursa olsun yarışma dışında bırakılacaktır. 

13. Finalde eşitlik olması durumunda son bir performans sergilenecektir. Buna rağmen 

eşitliğin bozulmaması durumunda derece paylaştırılacaktır. 

14. Erbaa Belediyesi yarışmacıların görüntü, fotoğraf, ses kaydı gibi dokümanlarını hiçbir 

izne tabi olmadan her türlü mecrada yayınlama, kullanma, paylaşım, çoğaltım ve 

maddi haklarına sahip olacaktır. 

15. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması veya hüküm bulunmaması 

durumunda Seçici Kurul tarafından alınan kararlar geçerlidir. 

16. Yarışmaya başvuranlar şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılırlar. 

17. Prova ve çekimlerle ilgili düzenleme ve senaryolar organizasyon komitesince tespit 

edilecek ve bilahare yarışmacılara bildirilecektir. 

18. Erbaa Belediyesi gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin bir gerekçe 

göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma 

şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar. 

19. Şehir dışından yarışmaya katılacak yarışmacıların yol ve konaklama giderleri 

yarışmacıya aittir. 



20. Daha önce düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmalarında dereceye girmiş. 1,2 ve 

3'üncülük derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz. 1,2 ve 3’üncülük ödülü almaya 

hak kazanmış yarışmacılar dışındaki adaylar yarışmaya katılabilir.  

  

 

ÖDÜLLER 

 BİRİNCİYE : 10.000 TL + SİNGLE Çalışması 

İKİNCİYE   :  6.000 TL 

ÜÇÜNCÜYE : 3.000 TL 

 Dereceye giren yarışmacılar Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 

düzenlenecek olan etkinliklerde değerlendirilecek ve prova, çalışma, eğitim vs. her 

türlü destek sağlanacaktır. 

  

JÜRİ OYLAMASI 

  FİNALE KALAN 15 YARIŞMACI İÇİNDEN 1,2,3’ÜNCÜ  SADECE JÜRİ OYU 

İLE BELİRLENECEKTİR. 

 

  

YARIŞMA TAKVİMİ 

Son Başvuru Tarihi 31 Ocak 2023 

Ön Eleme 4-5 Şubat 2023 

Yarı Final 11-12 Şubat 2023 

Final 11 Mart 2023 

 


