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SESLENDİRME ÇAĞRISI / 2018  

BAKIR BEŞLİSİ 

 

Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği Derneği’nin kuruluş amaçlarından biri olan “Türk 
bestecilerin eserlerinin seslendirilmesine katkıda bulunmak”, ülkemizin çağdaş müzik repertuvarını ve 
yaşantısını zenginleştirmek üzere Türk bestecilerinin Bakır Nefesli Beşlisi eserleri için Seslendirme 
Çağrısı 2018 düzenlemektedir.  

 

1. Katılım Koşulu: 

1.1. Seslendirme Çağrısı 2018’e başvuracakların BESOM üyesi olması halinde ödenti borçlarını 
ödemiş olmaları zorunludur. 

1.2. Lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, öğrencilik durumlarını öğrenci belgesiyle kanıtlamak 
şartıyla BESOM internet sitesinde yer alan hesap numarasına isim, soy isim bilgileriyle birlikte 
açıklama kısmına “Seslendirme Çağrısı 2018”  yazarak 30 TL katılım ücretini yatırması zorunludur. 

1.3. BESOM üyesi olmayan, yukarıdaki maddede belirtildiği şekliyle öğrencilik durumu bulunmayan 
ve Seslendirme Çağrısı 2018’e katılmak isteyen T.C. vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan bestecilerin, 
BESOM internet sitesinde yer alan hesap numarasına isim, soy isim bilgileriyle birlikte açıklama 
kısmına “Seslendirme Çağrısı 2018”  yazarak 80 TL katılım ücretini yatırması zorunludur. 

  

2. Eserlerde Aranan Özellikler: 

2.1. Gönderilecek eserler seslendirilmiş veya seslendirilmemiş olabilir. 
 

2.2. Eserler Bakır Nefesli Beşlisi (2 Trompet, Korno, Trombon ve Tuba) için olmalıdır.  
 

2.3. Gönderilecek eserler en fazla 7 dakika olmalıdır. 
 

2.4. Her katılımcı istediği sayıda eser gönderebilir. 
 



 

 

3. Eser Teslimi: 
 

3.1. Eserlerin son teslim tarihi 28 Şubat 2019’dur. 
 

3.2. Eserler e-posta yoluyla son teslim günü Türkiye saatiyle 23.59’a kadar teslim edilmelidir.  
 

3.3. Eserler e-posta yoluyla, eserlerin notası, bestecinin iletişim bilgilerini içeren şartname metnini 
kabul ettiğine dair imzalanmış yazı, madde 1.2. de belirtilen koşullarda olanlar öğrenci belgesi 
ve katılım ücretini yatırdıklarına dair dekont ile; madde 1.3. de belirtilen koşullarda olanlar ise 
katılım ücretini yatırdıklarına dair dekont ile, ayrı dosyalar halinde ve pdf biçiminde 
yollanmalıdır. 
 

3.4. Gönderilecek eserin canlı veya midi kaydı nota ile birlikte yollanmalıdır. 
 

3.5. Değerlendirme sonucunda seslendirmeye karar verilen eserlerin partileri daha sonra BESOM 
sekreteri tarafından ilgili bestecilerden istenecektir. Partileri hazırlama bestecinin 
sorumluluğundadır. 
 

3.6. Başvuru sahibi istenenleri e-posta yoluyla besomdernegi@gmail.com adresine ulaştırmalıdır. 
 

3.7. Belirtilen gün ve saatin ertesinde ulaşmış olan eserler dikkate alınmayacaktır. 
 
 

4. Değerlendirme: 
 

4.1. Gönderilen eserler Golden Horn Brass üyeleri tarafından değerlendirilecektir. 
 

4.2. Seslendirilmesine karar verilen eserler Golden Horn Brass tarafından icra edilerek ses ve 
görüntü kayıtları yapılacak, bu kayıtların birer kopyası besteciye gönderilecektir. Besteci bu 
kayıtları istediği yer ve platformda kullanma hakkına sahiptir. 
 

4.3. Eserlerle ilgili değerlendirme sonuçları derneğin www.besomder.org bağlantılı internet sitesi 
üzerinden “Seslendirme Çağrısı 2018” başlığı altına duyurulacak ve seçilen eserlerin sahipleri e-
posta yoluyla bilgilendirilecektir. 
 

4.4. Eserlerin seslendirileceği tarih ve yer derneğin internet sitesi üzerinden daha sonra 
duyurulacaktır.   
 

4.5. Seslendirme Çağrısı 2018’e katılan besteci, eseri jüri üyeleri tarafından seçildiği takdirde 
eserinin yapılacak olan ses ve görüntü kaydının BESOM tarafından BESOM’a ait olan sanal 
platformlarda kullanılmasına izin vermiş sayılır. 
 

4.6. Eser seçimi jüri önceliğindedir, itiraz edilemez. 

Sorularınızı besomdernegi@gmail.com adresine iletebilirsiniz. 


