
New York Atatürk Korosu Üyelik Kuralları

New York Atatürk Korosu (NYAK) ve koronun resmi derneği olan Turkish and International
Music Ensemble (TIME), Türk Müziğine gönül vermiş, Atatürk İlkelerini ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş prensiplerini benimseyen üyelerden oluşur. Atatürk'ün izinde giden, din,
dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm canlılara saygı gösteren herkese derneğin kapısı açıktır.

Üyelik
1. New York Atatürk Korosuna korist ve enstrumentalist katılımı seçme sınavları ile

olmaktadır.
2. Seçmeler senede iki kere yapılır. Detaylı yer ve zaman bilgisi TIME derneği tarafından

duyurulacaktır.
3. Seçme sınavını geçen adaylar, TIME Yönetim Kurulu (YK) onayına sunulur. YK onayı

alınan adaylar üyelik hakkını kazanırlar.
4. Üyelik aidatı yıllık $300 olarak belirlenmiştir. Yıllık aidat tek ödeme ile yapılabileceği gibi,

altı (6) ayda bir alınan $150’lik iki (2) ödeme şeklinde de tahsil edilebilir.

Korist Seçmeleri
5. Seçme sınavında korist adaylarının müziksel işitme, ezgi belleği, ritim belleği ve eser

icrası alanlarında seviyeleri değerlendirilir.

Enstrumentalist Seçmeleri
6. Koroya enstrümantalist olarak katılmak isteyenlerin intermediate seviyede olması

beklenir. Melodik sazlar için intermediate seviye, akort yapabilmek, nota okuyabilmek ve
enstrümanın entonasyon çalışmalarını tamamlamış olmak olarak tanımlanabilir.

7. Armonik enstrüman çalan adaylardan akor şifrelerini okuyabilmesi, beklenen arpej ve
ritmik vuruşları yapabilmesi beklenir.

8. Ritmik enstrüman katılımı için advanced seviyede olmak gerekmektedir.
9. Beginning to intermediate seviyesinde olanlar, koro çalışmalarına eşlik edebilirler fakat

amplifier kullanmamalıdırlar. Konsere katılabilmeleri için intermediate seviyesine
çıkmaları gerekmektedir.
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Müzik, repertuar, konserler
10. Müzik ve repertuar ile ilgili konularda koro şefi tam yetkilidir
11. Konser kadrosu, düzeni, repertuarı, tarihleri koro şefi tarafından belirlenir.
12. Koromuzu ileri taşıyacak, yapıcı önerilerde bulunulabilinir ancak ısrarcı olunmamalıdır.
13. Davet alınan kutlama, anma, toplantı ve benzeri özel programlara katılım sadece YK

onayı ile gerçekleşebilir. Üyeler kişisel kararlarıyla katıldıkları davetlerde koromuzu
temsil edemez, koromuzun ismini kullanamazlar.

Prova disiplini
14. Başarılı bir prova ancak üyelerin aktif katılımı ile gerçekleşebilir. Üyelerin provalara

düzenli olarak katılması beklenir.
15. Üyelerin provalara zamanında gelmesi, birbirimizin vaktine saygı gösterip prova saatinde

başlamaya hazır olması beklenir.
16. Herhangi bir provaya katılamayacak üyeler nyatatürkchorusyk@gmail.com adresine

direk mesaj atarak bilgilendirmelidir, grubun email, WhatsApp ve diğer dijital ortamları bu
amaçla kullanılmamalıdır.

17. Prova saatlerini en verimli şekilde kullanabilmek için prova sırasında konuşmak, telefon
kullanmak gibi dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınılması gerekir.

18. Prova çalışmalarında video ve fotoğraf çekimi ancak koro şefi ile koordineli ve diğer
üyelerin rızası ile yapılmalıdır.

19. Provalar esnasında alkol tüketilmez.
20. Üyeler, YK ya da koro şefini önceden haberdar ederek misafirlerini izleyici olarak

getirebilirler. Misafirlerin tüm prova kurallarına uyması beklenir.

İletişim ve Dijital Ortamlar
21. Her üyelik ücreti toplama döneminde üyelik şartlarını gerçekleştirmiş üyelerin olduğu

yeni bir WhatsApp grubu kurulup, iletişime bu grup ile devam edilecektir.
22. YK  üyelere ulaşmak için email veya WhatsApp’i kullanabilir.
23. Koro bir topluluk sanatıdır. Bu topluluk içinde bütün üyelerimizden birbirlerine sevgi ve

saygı ile yaklaşması, birbirimizi incitmeyecek bir üslup kullanması beklenir.
24. Grupta din ve politika kesinlikle tartışılmaz.
25. Kişisel saldırı, itham, hakaret, tehdit içeren söylemlere izin verilmez.
26. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı, nefret söylemi, siyasi parti ve yasadışı örgüt

propagandası yasaktır.
27. Üyeler arasında oluşabilecek kişisel anlaşmazlıklar, grup dışında çözülmeli, grup içinde

tartışmaya girilmemelidir.
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28. E-mail, WhatsApp ve diğer dijital ortamlardaki paylaşımlar koro ve müzik ile ilgili
olmalıdır. Bunun dışındaki konularda paylaşımlar yapılmamalıdır.

Üyeliğin sonlanması
29. Grubun amaçlarına, temel ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunan, grubun genel

düzenin bozan, huzursuzluk çıkaran, saygı ve sevgi sınırlarını aşan davranışlarda
bulunanların üyelikleri YK kararı ile sonlandırılır.

NEW YORK ATATURK CHORUS
Sponsored by TURKISH AND INTERNATIONAL MUSIC ENSEMBLE, INC.

A 501(c)(3) Nonprofit Organization in New York State
www.timeusa.org | info@timeusa.org

Güncellenme Tarihi: 12 Mayis 2022

http://www.timeusa.org
mailto:info@timeusa.org

