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SIEMENS TÜRKİYE OPERA YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ 

 

GERÇEKLEŞTİREN: 

Siemens Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Siemens") 

Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal, İstanbul  

www.siemens.com.tr 

 

1. KAPSAM 

 

1.1 Siemens Türkiye Opera Yarışması, Türkiye’de 1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğan ve 18 

yaşından büyük olan, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) opera 

sanatçılarının eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye’de opera sanatının gelişimi desteklemeyi 

hedeflemektedir. 

 

 

2. KATILIMCILAR 

 

2.1 1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğan ve 18 yaşından büyük olan tüm opera sanatçıları, tüm ses 

kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılabilir. 

 

2.2 Yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. 

 

 

3. YARIŞMACILARIN SEÇİLMESİ VE YARIŞMA SÜRECİ 

 

3.1 Yarışmaya katılmak isteyen adayların, operaistanbulda.com adresinde yer alan başvuru 

formunu eksiksiz olarak doldurmaları ve gerekli dosyaları yüklemeleri gerekmektedir.  

 

3.2 Yarışma için başvurular 5Eylül 2022 günü 09.00’da başlayacak ve 14 Eylül 2022 günü 17.00’de  

sona erecektir. 

 

3.3 Başvuru süresi sonra erdikten sonra, başvuru formu ve belgelerini eksiksiz ileten adayların 

başvuruları değerlendirilecek ve yarışmaya katılmaya hak katılan adaylar telefon veya e-posta 

ile bilgilendirilecektir. 

 

3.4 Yarışma dört aşamadan oluşmaktadır: 

Ön elemeler : 19-22 Eylül 2022, Online 

Yarı final  : 26 Eylül 2022, İstanbul  

Final  : 27 Eylül 2022, İstanbul 

Gala  : 28 Eylül 2022, İstanbul 

 

http://www.siemens.com.tr/
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3.5 Yarı finale ve daha sonra finale kalacak adaylar ile 27 Eylül ve 28 Eylül 2022 tarihlerinde 

İstanbul’da, daha sonra açıklanacak bir mekanda, prova çalışmaları yapılacaktır. Provalara 

katılım zorunludur. 

 

3.6 Gala gecesinde performanslar seyirciye açık olarak gerçekleştirilecek ve sosyal medya 

üzerinden canlı yayın yapılacaktır. 

 

3.7 Ödül Töreni ve gala 28 Eylül 2022’de gerçekleşecektir. 

 

 

3.8 Adayların yarışmaya biri Mozart olmak üzere toplam 3 (üç) opera aryası ile katılması 

gerekmektedir. Eserlerin orijinal dillerinde ve ezbere icra edilmesi zorunludur.  

 

3.9 Eşlikçi, Siemens tarafından sağlanacaktır. 

 

3.10 Eşlikçi ile ön çalışma, tarih ve yer bilgisi daha sonra duyurulacaktır. 

 

3.11 Yarışmacılar, repertuarlarını ön çalışma günlerinde yazılı olarak teslim etmek zorundadır. 

 

3.12  Yarışmacılar, Siemens’in görüntü, ses ve ses kayıtları şeklindeki sanatsal ve kişisel haklarını 

tam olarak kullanabileceğini kabul eder. 

 

3.13  Ayrıca katılımcılar, telif hakkı ve kullanım kanunu kapsamındaki tüm taleplere karşı Siemens’i 

dünya çapında tazmin etmeyi kabul ederler. 

 

 

 

4. SONUÇLARIN İLANI 

 

4.1 Ön eleme, yarışmacıların başvuru sitesine yükleyecekleri video ve evraklar baz alınarak online 

olarak yapılacak ve sonuçlar başvuruların da yapıldığı web sitesinde 23 Eylül 2022 tarihinde 

duyurulacaktır. Yarı final ve final sonuçları gerçekleştikleri gün yarışmanın yapıldığı mekanda 

adaylara sözlü olarak ilan edilecektir. 

 

 

5. ÖDÜLLER 

 

5.1 Daha sonra açıklanacaktır. 

 

 

6. GENEL 

 

6.1 Ödüllerin Siemens tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılması gerekmektedir. 

 

6.2 Seçici Kurul, Siemens tarafından seçilen kişilerden oluşmakta olup, yarışmaya katılan adaylar 

arasında birinciliğe veya ödül almaya layık aday bulmama hakkına sahiptir. 
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7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  

7.1 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. yarışmacıların kişisel verilerini, yarışmacının başvuru esnasında 

okuyup rıza gösterdiği şekilde (Aydınlatma Metni ve Rıza Metni) işleyebilecek, paylaşabilecek 

ya da saklayabilecektir.   

 

 

8. GENEL ŞARTLAR 

 

8.1  Siemens, savaş, istila, ayaklanma, terörizm, ihtilal, isyan, askeri güç veya gasp edilen güç veya 

sivil savaş, grev ve lokavtları, sabotajlar, yerel istatistiklerin ötesinde sert hava şartları, 

deprem, fırtına, tayfun veya volkanik aktivite gibi doğal felaketler dahil ve fakat bunlarla sınırlı 

olmamak üzere mücbir sebep hallerinde veya pandeminin seyri nedeniyle oluşabilecek 

tedbirler doğrultusunda katılımcılara herhangi bir talep veya tazminat hakkı doğmaksızın bu 

yarışmanın tarihini değiştirme, askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

 

8.2  Yukarıda yer alan katılım koşullarını sağlamadığı halde kötü niyetle yanlış ve yanıltıcı bilgi 

vererek yarışmaya katıldığı tespit edilen ve/veya yarışmada usulsüz davrandığı tespit edilen  

yarışmacılar Siemens’in takdirinde yarışmadan elenecektir. Söz konusu yarışmacı yarışmanın 

kazananı olmuş ise ödül hakkı derhal iptal edilecektir.   

 

8.3 Yarışmacılar, katılım için belirtmiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve bilgilerin eksik ve yanlış 

olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendileri sorumlu olacaklardır. 

 

8.4 Yarışmacılar, Yarışma ile ilgili herhangi bir mecrada paylaştığı videoların ve fotoğrafların 3. 

kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini, bunlarla ilgili olarak 

Siemens’ten maddi/manevi herhangi bir telif hakkı talep etmediklerini taahhüt ederler. Aksi 

bir durumda, Siemens’in ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda 

yarışmacılar bu zararı derhal karşılayacaklardır. 

 

8.5 Siemens, yarışmayı erteleme, askıya alma, yayınlamama ya da tamamen sona erdirme hakkına 

sahip olup, bu hakkı dilediği zaman kullanabilecektir.  Böyle bir durumda Yarışmacı, 

Siemens’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

 

8.6 Yarışmacı, yarışmaya katılmaya hak kazandıktan sonra yerine yarışmacı olarak başkasını tayin 

edemeyecektir. 

 

8.7 Siemens yarışma formatını, şartlarını ve işbu yönetmelik maddelerini yarışmacıya bildirmeden 

değiştirme hakkına sahiptir. 

 

8.8  Bu Yönetmelikte ön görülmeyen herhangi bir durumun ortaya çıkması durumunda, durumu 

değerlendirme ve yaptırımlarına ilişkin karar verme yetkisi münhasıran Siemens’e aittir. 

 

 

 

9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 
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9.1 Yarışmanın ve işbu yönetmeliğin yorum ve işleyişi ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya 

çıkabilecek her türlü ihtilaf veya mesele, İstanbul Anadolu Mahkemeleri tarafından 

çözümlenecektir. 

 

10. ŞARTLARIN KABULÜ 

 

     Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. 


