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İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

 

İNEGÖL 2. TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
                           “20-21-22-23 AĞUSTOS 2021”    

MÜZİK  YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Yarışmanın Amacı: 

Ülkemiz gençlerine yeteneklerini keşfederek sergileme fırsatı vermeyi ve müzik eğitiminin 

önemini ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. 

1. Ödül Kategorileri ve Miktarları: 

Birincilik Ödülü: 1000 TL 

İkincilik Ödülü: 750 TL 

Üçüncülük Ödülü:  500 TL 

 

2. Puanlama Kriterleri: 

Toplam 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilecektir. 

İşitme - 

Ensturmanlarla 

Uyum                  

(+)(-) 10 Puan 

Ritim                        

(+)(-) 

10 

Puan 

Ses 

Genişliği 

ve Ses 

Kalitesi                                              

(+)(-) 15 

Puan 

Doğru ve 

Temiz 

Seslendirme/me             

(+)(-)15 Puan 

Yöresel 

Ağız 

Makam 

Baskılarının 

Temizliği                  

15 Puan 

Eserin 

Zorluk 

Derecesi                

15 Puan 

Sahne 

Duruşu    

10 

Puan 

Sahne 

Performansı(Jest 

ve Mimik 

Kullanımı)             

10 Puan 

 

3.Genel Kurallar : 

3.1.Her yarışmacı, genel kurallara ve katıldığı kategorinin kurallarını okuduğunu ve kurallara 

uyma zorunluluğunu kabul eder. 

3.2.Yarışmaya kayıt yaptıran ve katılan her kişinin tüm kuralları okuduğu ve kabul ettiği 

varsayılır. Kurallara uyulmaması halinde katılımcılar diskalifiye edilebilir. 

3.3.Yarışmacılar yarışma esnasında, öncesinde veya sonrasında rakibi veya hakemi 

aşağılayıcı, küçük düşürücü ve rahatsız edici hareketlerde bulunamazlar. Bu davranışları 

sergileyen yarışmacılar komitenin kararı üzerine tüm kategorilerden diskalifiye 

edileceklerdir. 

3.4.Her bir Yarışmacı her kategoride en az 1 kez katılabilir. Bir yarışmacı bir kategoride 

birden fazla ödül alamaz. Farklı kategorilerde ödül alabilir. 

3.5.Kurallarda belirtilmeyen bütün durumlarda ve tüm açıklarda tek yetkili kişi yarışma 

koordinatörleridir. 

3.6.Eser seçimi Batı Müziği veya Geleneksel Türk Müziği tarzında, yarışmacının teknik ve 

müzikal donanımlarını en iyi sergileyecek nitelikte olmalıdır. 

3.7.Seçilen eser özgün beste olabilir. 



3.8.Performans ezber olmak zorunda değildir. 

3.9.Yarışmaya katılmak için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Genel ve kategori 

kurallarına uyulduğu sürece 7’den 70’e herkes her kategoride yarışmacı olabilir. 

3.10. Yarışmacı başvuru için http://www.inegolunfikri.com/ adresi üzerinden katılım 

sağlayacaktır.  

3.11. Müzikle amatör, hobi amaçlı uğraşan genç yetenekler, her türlü Batı Müziği ve 

Geleneksel Türk Müziği repertuvarı ile bireysel şarkı veya grubuyla şarkı söyleyerek 

katılabilir. 

3.12. Şarkı eşliği altyapı karaoke veya enstrüman/lar eşliğiyle gerçekleşir. 

3.13. Bireysel başvurulara ikinci bir enstrüman eşlik edebilir ancak eşlik eden kişi, yarışmada 

değerlendirilmeye alınmaz. 

 

İletişim: 0224 715 10 10 (1108-09-10-29) 

 

http://www.inegolunfikri.com/

