ÇOKSESLİ MÜZİKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bestecilerin Repertuar Kuruluna Başvurma Yöntemleri
1. Posta yoluyla :
Çocuk ve Gençlik Müzikleri Araştırma ve Repertuar Kurulu Değerlendirme
Kriterleri’nde belirtildiği şekilde aşağıdaki açık adresimize banka dekontu eklenerek
gönderilebilir.
2. Elden :
Müzik Dairesi Başkanlığına banka dekontu ibraz edilmek ve Çocuk ve Gençlik
Müzikleri Araştırma ve Repertuar Kurulu Değerlendirme Kriterleri’nde belirtildiği
şekilde elden getirilebilir.
3. T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi Repertuar Gelirleri Hesabı 174537463636-7048 numaralı hesaba elden veya anılan Bankanın diğer şubelerinden,
havale ücreti ödenmeden yatırılabilir.
Söz konusu hesabın IBAN No : TR280001001745374636367048’dir.
4. SMS yoluyla :
ESER yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra başvuru yapanın İSİM ve SOYADI yazılarak
bütün operatör içinde tek numara 7979’a gönderilir.
Örnek : Eser Ad Soyad yazılır bütün operatörler için 7979’a gönderilir.
Atılan her SMS için 10.- TL ücretlendirme yapılır.
NOT : Müzik Dairesi Başkanlığı ilgilileri; Melek KAHVECİ, Berrin ÇATAL, Selim
SOĞUKSU
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TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi 9.Kat A Blok P.K: 06109 Oran/Ankara)

Ekte göndermiş olduğum ....… adet eser/eserlerimin; TRT Çocuk ve Gençlik
Müzikleri Araştırma ve Repertaur Kurulu tarafından denetlenerek, değerlendirme
sonucunda
“Yayınlanır”
bulunarak
Kurumunuz
repertuarına
alınan
eserimin/eserlerimin ise; her türlü program ve yayınlarınızda (Radyo, Televizyon,
İnternet vb.) süresiz olarak kullanılmasını kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimi beyan ve
rica ederim.

İmza

EK:1. … adet Eser Notası
2. Rep. Hiz. Bedeli ödemesine iliş. Dekont

Ad ve Soyadı :
Tlf :
Cep Tlf :
e-mail :
Açık Adres :

ÇOCUK VE GENÇLİK MÜZİKLERİ ARAŞTIRMA VE REPERTUAR KURULU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ÇOKSESLİ MÜZİK DALINDA YAPILACAK ÇOCUK VE GENÇLİK MÜZİĞİ
ÖRNEKLERİ AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR:
1.Milli Eğitimimizin genel amaçlarına ve her dönem için hazırlanmış olan müzik
müfredat programının amaç ve ilkelerine bağlılık.
2.Aşağıda belirtilen repertuar türlerine uygunluk:
a.Tekerleme, sayışma, ninniler ve çocuk oyun müzikleri,
b.Yurdun her bölgesini yansıtan halk türküsü ve oyun havaları ile Türk Sanat ve operet
müziğinden eğitim değeri olan parçalar,
c.Türk Halk ve Türk Sanat Müziğinin öz yapısından esinlenerek yaratılmış çocuk ve
gençlik şarkıları ile çalgı müzikleri,
d.Mehter marşları ile eski ve yeni diğer marşlar,
e.Çağdaş- Evrensel Sanat Müziğine köprü kurabilecek nitelikte yaratılan çocuk ve
gençlik şarkıları ile çalgı müzikleri,
f.Çağdaş Türk Sanat Müziğinin çocuk ve gençlik için yaratılmış örnekleri,
g.Başka ulusların çocuk ve gençlik müziklerinden özenle seçilmiş uygun örnekler,
h.Hafif Müziğin çocuk ve gençlik için yazılmış doğru örnekleri.
3. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği parçalarında aslına uygunluk, çoksesli müziklerde
veya çoksesli uygulamalarda dikey yada yatay çokseslendirme kurallarına uygunluk.
4.Milli kaynaklarımıza dayanan, kişilik sahibi ve “ Türk Çocuk ve Gençlik Müziği”
nin doğup gelişmesini sağlayacak milli ve tutarlı bir besteleme tekniği.
5.Yabancı kökenli şarkılarda, o ulusun müziğine örnek olabilme niteliği.
6.Çocuğun yaşına, ses özelliğine ve öğrenme gücüne uygun bir melodi yapısı.
7.Zevkli bir eşlik ve çalgılama düzeni.

8.Kusursuz bir ses-söz uyumu (Vurgulama, ses-söz arasındaki karakter bağlantısı, sessöz yapı birliği gibi hususlar).
9.Türkçe’ye aktarılan yabancı asıllı şarkılarda, şarkının asıl sözlerine bağlılık.
10.Çocuğun yaşına ve kültür düzeyine uyan sözlerin seçimi.
11.Sözlerde milli bütünlük, gelenek ve ahlak kurallarına uygunluk ve şiir gücü.
12.Sözlerde konu zenginliği, eğiticilik, eğlendiricilik, dinlendiricilik.
Çocuk ve Gençlik Müzikleri Araştırma ve Repertuar Kurulu bu daldaki denetleme
hizmetlerini de yürütür.
Yayın için hazırlanmış örnekler değerlendirilirken: yukarıda belirtilen kriterlerin yanı
sıra, Radyo ve Televizyon programcılığı, yorumdaki zevk, anlayış ve kalite ile teknik
imkânlar da göz önünde bulundurulur.
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