
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

Etkinlik Adı: Başkent Üniversitesi Ses Yarışması (Bir Ses Başkent) 

Amaç:  

• Öğrencilerin müziğe olan ilgisini artırmak, 

• Öğrencilerin boş zamanlarını eğlenerek ve üreterek değerlendirmelerine olanak 

yaratmak, 

• Öğrenciler arasında etkileşimi sağlamak, 

• Üniversite sevgisini pekiştirmek, 

• Yeteneklerini keşfedip uygun platformlarda sergileme ortamı sağlamak 

MADDE-1: KAPSAM 

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar: 

• Başkent Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak (Lisans/Yüksek /Doktora) 

• Devlet Konservatuarı öğrencileri yarışmaya katılamazlar. 

MADDE-2: BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ 

• Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’dir. 

• Başvuru için, ekte yer alan başvuru formu doldurularak elden ya da dijital olarak 

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletilmelidir. 

MADDE-3: ESERLERDE ARANACAK KRİTERLER 

• Seçilen eserlerin sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin 

niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk 

toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu 

ilkelerin dünya görüşüne yaşam tarzına aykırı olamaz. argo, kaba tabir, küfür içerikli 

olamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, 

anlamsız olmaması ve ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir. 

• Seslendirilen eserler 6 dakikayı geçmemelidir. 

 

 

 



MADDE-4: YARIŞMA 

• Yarışma 22 Nisan Cuma günü saat 13:30’da Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Çok 

Amaçlı Konferans Salonunda başlayacaktır. 

• Yarışma değerlendirmesi, alanında yetkin 5 jüri üyesi tarafından canlı sazlar eşliğinde 

yapılacaktır. 

• Yarışmacılara kendi sazlarında uzman kabul edilen en az 6 kişilik orkestra eşlik 

edecektir.Tüm yarışmacılar aynı orkestra ve ses sistemi eşliğinde eser icrası 

gerçekleştirecektir. 

• Final provası yarışmanın yapılacağı salonda 22 Nisan Cuma günü saat 10:00’da 

başlayacaktır. Prova sırası yarışmacılara Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından 

bildirilecektir. Prova saatinde salonda olmayan yarışmacı yetkili komisyon tarafından 

yarışmadan çıkarılabilecektir. 

• Canlı Performans bittikten sonra, jüri üyeleri değerlendirmeye geçecek dereceye giren 

öğrencileri belirleyecektir. 

• Yarışmanın final aşamasında dereceye giren öğrenciler yarışma sonunda puanları 

açıklanmadan ilan edilecektir. 

MADDE-6: SEÇİCİ KURUL 

• Başkent Üniversitesi Öğrencileri arası Ses Yarışması seçici kurulu, Kültür Hizmetleri 

Müdürlüğü Tarafından alanında uzman kabul edilen 5 üyeden oluşturulacaktır 

MADDE-7: ÖDÜLLER 

• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım - teşekkür belgesi verilecektir. Ayrıca 

değerlendirme sonunda ilk 3 öğrenci için Kültür Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

belirlenen ödüller açıklanacaktır. 

 

MADDE-8: İLETİŞİM 

Detaylı Bilgi ve Destek için : 0312 246 31 91 

Kültür Hizmetleri Müdürlüğü:  0312 246 67 74 


