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      Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata 

sahip olamaz. 

 

  

 



                                                                                               DTGM |2015-2019| Stratejik Planı |  

 

 



                                                                                               DTGM |2015-2019| Stratejik Planı |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekiler…….. 
 

 

BAKANIN SUNUŞU     1 
     
GENEL MÜDÜR SUNUŞU   3 
     
I-TEŞKİLATIMIZ    4 
 
                
1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar                 4
    
1.2 Faaliyet Alanları     4        
 
1.3 Organizasyon Yapısı                  5
    
1.4 Hizmet Birimleri       6     
 
2. MİSYONUMUZ                  9
     
3. VİZYONUMUZ    9 
 

 4. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ   10 
 
5.  MEVZUAT     10 
 
6. PAYDAŞ ANALİZİ    11  
 
7. DURUM ANALİZİ    16 
 
8. STRATEJİK PLAN ÇERÇEVESİ   17 
 
9. STRATEJİK AMAÇLAR- HEDEFLER-   19 

     STRATEJİLER 

 

9.1 Performans Göstergeleri    24 

                                                                                                         

10. STRATEJİK HEDEF- BİRİM İLİŞKİSİ  26 

 

11. MALİYET TAHMİNİ    27 

 

12. İZLEME VE DEĞERLENDİRME                 29 

 

13. ÖZET DEĞERLENDİRME   29

      

   

 



                                                                                               DTGM |2015-2019| Stratejik Planı |  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                                                         DTGM |2015-2019| Stratejik Planı |     1 

 

 

 

 

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarını 

stratejik düşünmeye, sonuç odaklı ve performansa dayalı bir hesap verme sorumluluğuna 

yöneltmektedir. Stratejik Yönetim yaklaşımının gereği olarak hazırlanan stratejik planlar, 

kurumların misyon, vizyon, amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedeflerini ve bunun için  

izleyecekleri stratejilerini belirlemektedir. 

 

Oluşturulan stratejiler, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde sonuç alma 

açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Geleceğin planlanması, bunlara ulaşmak için 

izlenecek yol ve performansın ölçülmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılması sağlanmış olacaktır. 

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün önümüzdeki beş yıllık dönemine yön verecek 

olan 2015-2019 Stratejik Planının hayırlı olmasını diler, planın hazırlanmasında katkısı olan 

herkese teşekkür ederim. 

 

 

 

                 Ömer ÇELİK 

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKAN SUNUŞU 
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Genel Müdürlüğümüz, nitelikli Türk eserleri ile evrensel değerdeki yabancı eserleri 

yüksek düzeyde temsil etmek, Türk toplumunun genel eğitimini, yurt ve insan sevgisini, dil 

ve kültürünü yükseltmek, Türk tiyatrosunun yurt içinde gelişmesini ve yaygınlaşmasını, yurt 

dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gündeme gelen stratejik 

planlama ve performans esaslı bütçeleme, plan-bütçe bağlantısının güçlendirilmesi suretiyle 

kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması, saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından 

etkin bir sistemdir. 
 

Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Planında 6 amaç, 23 hedef ve 

bunları gerçekleştirmek için izlenecek yol ve yöntemler belirlenmiştir. Amaç ve 

hedeflerimizin ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunmasını içtenlikle dilerim.  

 

  

 

                                                                                                                             A. Necat BİRECİK 
                                                                                                                             Genel Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL MÜDÜR SUNUŞU 
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1.Teşkilatımız  

 
 

 

1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 
 
                  Genel Müdürlüğümüz, 

 

 Nitelikli Türk eserleri ile evrensel değerdeki yabancı eserleri yüksek düzeyde 

temsil etmek, 

 Kültürel gelişimimize katkıda bulunmak,  

 Türk dilinin en iyi şekilde telaffuzunu yaygınlaştırmak,  

 Şive birliğinin sağlanmasına çalışmak,  

 Yerli oyun yazarlarının yetişmesine yardımcı olmak,  

 Milli repertuarı oluşturmak,   

 Dünya klasiklerini ve tiyatro sanatındaki yenilikleri tanıtmak,  

 Tiyatro sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 

 Tiyatroyu yurt içinde yaymak,  

 Türk oyun yazarlarının eserlerinin yabancı ülkelerde tanıtılmasına çalışmak, 

 Yabancı sanat adamlarıyla işbirliği yaparak ülkemizle diğer ülkeler arasındaki 

işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak,  

 Gerektiğinde tiyatrolar açmak,  

 Milli ve milletlerarası festivallere katılmak amacıyla, 5441/1310 sayılı yasayla 

kurulmuştur. 

 
 
 

1.2 Faaliyet Alanları 
 

             Devlet Tiyatroları’nın temel faaliyet alanları: 

 Yerli ve yabancı eserleri sahnelemek,  

 Yurtiçi ve yurtdışı turneler, 

 Ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek. 
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1.3 Organizasyon Yapısı 
 

Genel Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. 

Kurumun merkezi Ankara’da olup teşkilat yapımız merkez ve taşra teşkilatı şeklinde ikili 

yapıya sahiptir. 

 

Merkezde görev yapmak üzere Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile 

Başrejisör yönetiminde olan Devlet Tiyatroları, Sanatsal Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve 

Denetim Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. 

 

Taşra teşkilatlarımız ise il bazında sanat yönetmeni ve yardımcıları yönetiminde 

örgütlenmiştir. 
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1.4 Hizmet Birimleri 
 

Sanatsal Ana Hizmet Birimleri: 

 

 Başrejisörlük; Koordinasyon toplantılarında oynanmasına karar verilen oyunların, 

rejisörlerinin seçiminde, rol dağıtım listesinin hazırlanmasında, Genel Müdüre yardımcı 

olur. Tüm oyunların prova ve temsillerini izleyerek gerekli değerlendirmeleri yapar ve 

Genel Müdüre sunar. Rol dağılım listesinde görevlileri belirler. 

  

 Başdramaturgluk; Başdramaturgluk birimi, repertuarın düzenlenmesine yardımcı 

olmak için inceleme, araştırma ve ön değerlendirmeleri yapmak, tiyatro sanatına ve 

kültürüne faydalı yayınlarla ilgili hazırlık yapmak, rejisörlerin ve dekoratörlerin 

görevlendirildikleri oyunlar için bilimsel seviyede alt yapı malzemesi hazırlamak, oyun 

provalarına katılmak, dramaturgi arşivini kurmak, repertuara alınan oyunların telif haklarına 

ilişkin işlemleri yürütmek ve Genel Müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur. 

 

 

 Dış İlişkiler ve Festivaller Birimi; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün, sanatı 

kitlelere ulaştırmak, farklı tiyatro görüşlerinin, edebiyatlarının, kültürlerinin paylaşılmasını 

sağlamak, ulusal ve uluslararası tiyatro topluluklarını desteklemek, uluslararası dayanışma 

ve barışa sanat yolu ile katkıda bulunmak amacıyla; ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri 

düzenlemek, yurtdışı turne ve davetlerle ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve Genel 

Müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur. 

 

 

 Sanat Teknik Müdürlüğü; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen koordinasyon 

toplantılarında sahnelenmesine karar verilen eserlerin, yönetmenin isteği ve dekor, kostüm, 

ışık tasarımcılarının çizimleri doğrultusunda sahne donanımlarının hazırlanması için ekip 

çalışması yapar. Proje, yönetmen tarafından anlatılır ve tasarımcılar tarafından eskizleri 

çizilir. Sanat Teknik Müdürlüğü tarafından uygulanırlığı, onaylanarak atölyelerde; Kostüm, 

peruka, ayakkabı, boya, marangoz, butafor, demir, erkek ve kadın terzi, şapka çiçek, 

bezleme ve döşeme, seslendirme, aksesuar, fotoğraf, mekanik, kartonpiyer, elektronik, 

sinevizyon, geri dönüşüm atölyelerinde imalat gerçekleştirilir. Genel Müdürce verilecek 

görevleri yapmakla sorumludur. 
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 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi; Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi, Devlet 

Tiyatroları’nın çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası kamuya tanıtımını, paylaşımını ve 

bilgilendirmeyi, her türlü iletişim olanaklarını kullanarak sağlamakla görevlendirilmiştir. 

Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur. 

 

 

 Genel Müdürlük Turne Organizasyon ve Program Birimi; Devlet Tiyatroları 

sahnelerinde temsil edilmek üzere seçilen ve ilan edilen oyunların gerçekleşerek sahneye 

konulması için tüm hazırlıkların zamanında ve tam olarak yapılması,  Sanat Teknik Müdürü 

ve Başrejisörün önerileri dikkate alınarak, Tiyatro Müdürlükleri ile işbirliği yapmak 

suretiyle Genel Müdürün onayı alınarak sahnelenecek oyunların genel aylık oyun düzeninin 

sağlıklı bir şekilde hazırlanması, programların bastırılmasının ve dağıtımının sağlanması, 

temsil edilmek üzere seçilen ve ilan edilen oyunların rol dağıtım onaylarının ilgili birimlere 

dağıtılması, merkez, taşra ve turne sahneleriyle ilgili sanatsal, teknik ve idari konular ile 

turne programlarının koordinesinin sağlanması, turne ön hazırlık çalışmalarının yapılması ve 

Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur. 

 

 

Danışma ve Denetim Birimleri: 

 Hukuk Müşavirliği; Hukuk Müşavirliği, kurum leh ve aleyhine açılmış olan adli, 

idari ve ceza davalarında, icra takiplerinde kurumu temsil ederek hak ve menfaatlerini 

korumakta, sözleşmelerin hazırlanmasında kurumun, yararlarını koruyucu tedbir ve öneriler 

getirmekte, bir takım işlemlerde birimlere görüşler vermektedir. Genel Müdürce verilecek 

diğer görevleri yapmaktadır. 

 

 Strateji Geliştirme Müdürlüğü; ; Genel Müdürlüğümüz Danışma ve Denetim 

Birimleri altında, doğrudan Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri 

yürütmek ve Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur. 

 

Destek Hizmetleri:  

 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

bünyesinde binanın bakım, onarım, temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak; idari işler ile 

ilgili faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla 

sorumludur. 

 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve 

personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili 

önerilerde bulunmak, Genel Müdürlük personelinin eğitim, atama ve emeklilik işlemlerini 

yapmak Sözleşmeli personellerin sözleşmelerini yapmak, Sanat ve Yönetim Kurulundan 

çıkan kararların yazımı, takibi ve sonuçlandırılmasını yapmak Başkanlığın ihtiyaç duyduğu 

satın alma işlemlerini yürütmek Mevcut mevzuat esasları çerçevesinde sözleşmeli 

personellerin vize işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve Genel Müdürlük tarafından verilen 

diğer işleri yapmakla sorumludur. 
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Taşra Teşkilatı: 

 

 Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü  

 Gaziantep Devlet Tiyatrosu   

 Malatya Devlet Tiyatrosu   

 Elazığ Devlet Tiyatrosu   

 Samsun Devlet Tiyatrosu   

 Çorum Devlet Tiyatrosu   

 Aydın Devlet Tiyatrosu   

 Zonguldak Devlet Tiyatrosu   

 Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu   

 Rize Devlet Tiyatrosu  

 Denizli Devlet Tiyatrosu 

 Ordu Devlet Tiyatrosu 
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2. Misyonumuz  

 

Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, 
Türk dilini geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel 
değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. 

 

 

 

 

 

3. Vizyonumuz 

 

Tiyatronun doğduğu topraklarda seyreden, dinleyen, okuyan, 
anlayan, duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunan, dünyanın 
önder tiyatro merkezi olmak. 
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4. Kurumsal Değerlerimiz 

 

Devlet Tiyatroları faaliyetlerinin yürütülmesinde ve stratejik planlama sürecinde 

rehber edinilen ve Genel Müdürlüğü tanımlayan kurumsal değerlerimiz; 

 

Profesyonellik: Sanat üretiminde yüksek standardı yakalamak için disiplin ve hizmetin 

gereklerine uygun şekilde davranırız. 

 

Ekip çalışması: Tiyatro sanatının doğasına uygun, karşılıklı empati içinde birbirimizi 

tamamlayarak, ortak amaçlar doğrultusunda tek vücut gibi çalışırız. 

 

Yaratıcılık: Tüm sanat dallarından yararlanarak bireysel - toplumsal değerleri temel alan 

özgün eserler üretiriz. 

 

Estetik: Doğruyu kaybetmemek koşuluyla "güzel”i ve "iyi”yi ararız. 

 

Kalite: Bireysel - toplumsal değerleri yansıtan ve tartışmaya açan eserlerle, insanların 

duygusal arınmalarını sağlar, eğlendirirken düşündürürüz. 

 

Gelişme: Çevremizdeki değişimleri göz önüne alarak, eğitsel, kültürel ve sanatsal anlamda 

ileriyi hedefleriz. 

 

Sosyal Sorumluluk: Toplumsal olaylara karşı gereken duyarlılığı gösteririz. 

 

5. Mevzuat 

 

T.C. Anayasası’nın 64’ncü maddesi sanatla ve sanatçılıkla ilgilidir ve şöyle ifade 

edilmiştir; 

“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının 

korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken 

tedbirleri alır.” 

Anayasa tarafından Devlete verilen bu görevler, 10 Haziran 1949 tarih ve 5441 sayılı 

Kanun ile Devlet Tiyatroları’na verilmiştir. Kanunun 1’nci maddesi (14 Temmuz 1970-

1310/1 md.) aşağıdaki şekildedir:  

“Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz, “Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Devlet Tiyatroları bir Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Genel Müdürün emrinde yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. 

Genel Müdürlük Bakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında milli ve milletlerarası 

festivaller ile turneler tertip edebilir. 

“Genel Müdürlük mali, idari ve teknik imkânların müsaadesi içinde Ankara'da ve 

memleketin lüzum göreceği yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutları birleştirir ve bunları 

kaldırabilir.” 

  İhtiyaca göre Ankara ve İstanbul dışında Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulacak 

tiyatrolar, tercihen rejisör niteliğinde bir müdür yönetiminde, kendi kadrosundaki sanatkâr ve 

uzman memurlar veya merkezden gönderilecek sanatkar, uzman memurlarla çalıştırabileceği 
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gibi tertiplenecek turnelerle de faaliyette bulundurulabilir. 

 

6. Paydaş Analizi 

 
 

1. Devlet Tiyatroları İç Paydaşları 

 

Devlet Tiyatroları iç paydaşları; Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg, Genel Müdür 

Yardımcıları, Yerleşik Tiyatro Müdürleri, Yöneticiler ve kurum çalışanlarıdır. 

 

2. İç Paydaşların Değerlendirilmesi 

 

Birincil Paydaşlar 

 

Birincil iç paydaşlar Devlet Tiyatroları Stratejik Planının uygulanmasını yapacak kişi 

ve/veya kurum/kuruluşlardır. Bunlar; Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg, Genel Müdür 

Yardımcıları, Yerleşik Tiyatro Müdürleri, Yöneticiler ve kurum çalışanlarıdır. 

 

3.Devlet Tiyatroları Dış Paydaşları 

 

 Devlet Tiyatrolarının SPE tarafından belirlenen Dış Paydaşları aşağıda Tablo l’de 

verilmiştir: 

 
 

Tablo 1: Devlet Tiyatroları Dış Paydaşları Listesi 

 

l. T.B.M.M. 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Milli Eğitim Bakanlığı 

4. Maliye Bakanlığı 5. Üniversiteler 6. TSK Eğitim Tugayları 

7. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 8. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 9. Devlet Personel Başkanlığı 

10. Yaratıcı Hizmet Sunucuları (Yönetmen, 
Dekoratör, Dramaturg, Kreatör, Müzisyen) 

11. Özel Tiyatrolar 12. Ödenekli Tiyatrolar 

13. Sosyal Güvenlik Kurumu 14. Çevirmenler 
 

15. Oyun Yazarları 

16. Eleştirmenler 17. Yazılı Basın 
 

18. Görsel Basın 

19. Tiyatro Okulları 20.TV Dizi Yapım Şirketleri 
 

21. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 

22. Kültür Sanat Sen 23. Yerel Yönetimler 
 

24. İl Özel İdareleri 

25. Sponsorlar 26. Tedarikçiler 
 27. STK (TOBAY, TOMEB, IŞIKDER, 

DETİS) 

28. Tiyatroyla Tanışmayanlar 29. Seyirciler 
 

30. ETC Avrupa Tiyatrolar Birliği 
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2. Dış Paydaşların Değerlendirilmesi 

 

 

Birincil Dış Paydaşlar 

 

Devlet Tiyatroları Stratejik Planının uygulanmasında müsaade, onay, destek ve finansal 

destek sağlayan kurum/kuruluşlardır. Bunlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Oyun Yazarları, Çevirmenler, Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, T.B.M.M. ve 

Yaratıcı Hizmet Sunucuları (Yönetmen, Dekoratör, Dramaturg, Kreatör, Müzisyen), Kurum 

çalışanları. 

 

 

İkincil Dış Paydaşlar 

 

Devlet Tiyatroları’nın sunduğu hizmetlerden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanan 

kurum/kuruluşlar ile gruplardır. Bunlar; Tiyatro Okulları, ETC Avrupa Tiyatrolar Birliği, 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Seyircilerdir. 

 

 

Üçüncül Dış Paydaşlar 

 

       Devlet Tiyatrolarının sunduğu hizmetlerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmeyen 

ancak, uygulama ve düşünceleri ile lehte ya da aleyhte etkili olabilecek kurum/kuruluşlar ile 

gruplardır. Bunlar; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, STK’ları (TOBAV, TOMEB, 

IŞIKDER, DETİS), Yazılı Basın, Milli Eğitim Bakanlığı, Tedarikçiler, Sponsorlar, Görsel 

Basın, Kültür Sanat Sen, İl Özel İdareleri, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Özel Tiyatrolar, 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Ödenekli Tiyatrolar, Eleştirmenler, TSK Eğitim Tugayları, 

Devlet Personel Başkanlığı, Tiyatroyla tanışmayanlar. Dış Paydaşların analizi Tablo 2’ de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Dış Paydaşlar Analiz Tablosu 

Paydaşlar Öncelik 

Paydaşların Analizi 
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Güzel Sanatlar Müdürlüğü Üçüncül Kültürel projeye yapılan harcamaların takibi. Onaylanması gereken evrakların 

hızlı bir şekilde onaylanması 
Yok C 

 Seyirciler İkincil 

Sanat ve estetik duygularını geliştirir.  Yerli 

ve yabancı oyunların izlenmesi. Genel kültürü 

artırır. Empati yapmayı sağlar. Türkçenin 

güzel bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

Tiyatro oyunların izlenmesi Yok A 

STK (TOBAV, TOMEB, 

IŞIKDER, DETİS) 
Üçüncül İstihdam. 

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi 

Sanat politikasının 

oluşturulması 
  Hayır C 

 Kurum Çalışanları Birincil Kurum çalışanları ve politikaları hakkında 

bilgi sağlama. Kurum prestiji olan kadro. 

Kurum çalışanlarının kurum 

faaliyetlerinden haberdar 

olmaları, aidiyet duygusu 
Yok A 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Birincil Kültür politikasının oluşturulmasında yarar 

sağlar. 

Yaklaşım değişikliği siyasi 

anlamda etki yapması, yurt 

dışına açılım 
Yok A 

 Maliye Bakanlığı Birincil 
 Verilen ödeneğin amacına ulaşması, ilave gelir  

oluşturulması. Kalan bütçeye uygun 

harcandığını göstermesi. Kadro. 

Ödeneğin arttırılması, yerel 

politikanın gözden geçirilmesi 

kar getiren kurum olarak 

bakılmaması. Kadro 

politikasının oluşturulması 

Yok A 

 Yazılı Basın Üçüncül  Basın ilke ve hedeflerine destek konu 

sağlamak. 

Sanat kültür sayfasının 

oluşturulması, eleştirmenlere 

tarafsız daha fazla yer verilmeli. 

Sanat politikalarının 

oluşturulmasında etkin olmaları 

Tarafsız bir 

bakış 
B 

 ETC Avrupa Tiyatrolar 

Birliği 
İkincil   Dinamizm yeni projeler, gelişme, büyüme. 

Festival katılımı, yönetim 

çalışma takvimi, sanatsal ortak 

çalışmalar, DT'nin yurtdışında 

tanıtımında etkin olmaları. 

Yok B 

 Milli Eğitim Bakanlığı Üçüncül   Bireysel gelişime katkı, geleceğin oyuncu ve 

seyircilerinin edinimi, işbirliği. 

2004 yılında iki kurum arasında 

yapılan protokolün 

geliştirilmesi, ders müfredatına 

tiyatronun ders olarak 

konulması 

Yok B 

Tedarikçiler Üçüncül   Gelir. Kaliteli hizmet kaliteli üriin Hayır 

 
 
 

B 
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Sponsorlar Üçüncül   Prestij tanıtım reklam. Kaynak-kaliteli olma Hayır B 

Paydaşlar Öncelik 

Paydaşların Analizi 
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Görsel Basın Üçüncül    Konu, proğram, haber. Tarafsızlık, doğru ve daha çok 

haber 
Hayır B 

  Kültür Sanat Sen Üçüncül    Güç, katılım, etkinlik, mekan, gelir. 

Daha çok ilgilenme, çalışanların 

haklarının etkin biçimde 

savunulması, sanat politikası 

oluşturulması 

Uygulama 
Zorluğu B 

İl Özel İdareleri Üçüncül    Etkinlik sağlama. 

Hizmet sunumu için gerekli 

koşulların sağlanması, 

yaygınlaşmasında gerekli 

duyuruları yapması 

Hayır B 

Oyun Yazarları Birincil Gelir, prestij, kişisel gelişim. 

Ülke ve dünya sorunları ile 

ilişkili eserler sunmaları, 

toplumsal duyarlılığın nerelerde 

odaklandığını ve DT’nin 

isterlerini araştırmaları 

Hayır A 

Çevirmenler Birincil Gelir, prestij, kişisel gelişim. 

Evrensel temaları içeren farklı 

ülke ve dünya oyunlarını 

çevirmeleri, Türkçeye hakim 

olmaları 

Hayır A 

Yerel Yönetimler Üçüncül Kültürel hizmet. Tanıtım, organizasyon, 

sponsorluk 
Hayır B 

  Devlet Planlama Teşkilatı Birincil 
Verilen ödeneğin amacına ulaşması, ilave 

gelir oluşturulması. Plan bütçeye uygun 

harcandığını göstermesi. 

Ödeneğin artırılması, yerel 

politikanın gözden geçirilmesi, 

kar getiren kurum olarak 

bakılmaması 

Yok A 

Üniversiteler Üçüncül Kültürel etkinlik ve eğitim. 

Toplumsal bilincin ve 

duyarlılığın arttırılmasına katkı, 

tiyatro sanatına ilgi, fiziki 

mekan sağlama, kurumla kan 

bağlarını oluşturma 

     Hayır B 

Özel Tiyatrolar Üçüncül Fiziki koşullar, mali ve sanatsal destek. Kalite, yaygın turne, iş ahlakına 

uyma, paylaşımı artırma 
Hayır B 

Tiyatro Okulları İkincil İstihdam, eğitim, deneyim, teknik olanaklar. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, 

doğru planlama, koordinasyon 
Hayır A 
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 İstanbul Kültür Sanat Vakfı Üçüncül Fiziki koşullar, oyun tanıtım, lojistik destek. 

Doğru tanıtım, etkin katılım, 

uluslararası ilişkilerde öncelik 

verilmesi, işbirliği ve 

koordinasyon 

Hayır A 

 Ödenekli Tiyatrolar Üçüncül Sanatsal destek ve gerektiğinde teknik 

destek. 
Yaygın turne, iş birliği Hayır B 

 Eleştirmenler Üçüncül Konu, prestij. Kurumu iyi tanımaları objektif 

bir değerlendirme 
       Hayır B 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Birincil 
    Prim. Sağlık güvencesindeki 

kısıtlamaların kaldırılması, 

bürokrasinin azaltılması 
Hayır B 

 Tiyatroyla Tanışmayanlar Üçüncül Ulus olma bilincinin aşılanması, yozlaşmış bir 

Türkçe, estetik duygusu. 
Yaşama katılım        Hayır A 

T. B. M. M. Birincil Kültürel ve sanatsal altyapı. 

 Kültüre ve sanata yapılan yasal 

desteğin sürmesi ve 

geliştirilmesi, sanat-kültür 

politikası 

Hayır A 

 TSK Eğitim Tugayları Üçüncül Tiyatro sanatının tanıtılması ve 

yaygınlaştırılması. 
Koordinasyon, işbirliği ve proje 

oluşturma 
Hayır C 

 Devlet Opera ve Balesi 

Genel Müdürlüğü 
İkincil Oyuncu desteği, fiziki altyapı desteği.  Koordinasyon, işbirliği Hayır B 

 Devlet Personel Başkanlığı Üçüncül İstihdam.  İşlemlerin hızlandırılması Hayır B 

 Yaratıcı Hizmet Sunucuları 

(Yönetmen, Dekoratör, 
Kreatör, Müzisyen, 

Dramaturg) 

Birincil İstihdam, prestij, referans.  İşbirliği, kaliteli üretim     Hayır B 

 TV Dizi Yapım Şirketleri İkincil/Üçüncül Personel, oyuncu, bilgi, deneyim, popülerlik, 

uzmanlık. 
 İş birliği, çalışma koşullarına 

uyum 
Hayır B 

A: Aşırı Derecede Önemli B: Orta Derecede Önemli C: Az Önemli 
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7. Durum Analizi (GZFT) 
 

 

 

 
 
GÜÇLÜ YÖNLER 
 
 Cumhuriyetin temel kurumlarından biri 

olması 
 Türk dilini koruyan en önemli 

kuruluşlardan biri olması 
 Ulusal Tiyatronun oluşmasında temel 

taşlardan biri olması 
 Kuruluş yasasına sahip olması 
 Üretim atölyelerinin olması 
 Yurt genelinde yaygın olması 
 Alanında lider ve yönlendirici olması 
 Tüzel kişiliğe haiz olması 
 Konusunda uzman personelle çalışıyor 

olması 
 Genel Müdür’ün özel kriterlere sahip 

olması 

 

 
ZAYIF YÖNLER 
 
 Rejisör ve yazar yetiştirilememesi 
 Mevzuat yetersizliği 
 İnsan kaynakları planının olmaması 
 Personel ve motivasyon eksikliği 

 

 
FIRSATLAR 
 
 Genç nüfusa sahip olma 
 Coğrafi durumumuzdan kaynaklanan 

olumlu gelişmeler 
 Geleneksel Türk tiyatrosuna sahip 

olunması 
 Eğitim seviyesinin yükselmesi 
 Çağdaşlaşma 
 Üniversitelerin yaygınlaşması 
 Ulaşım imkanlarının artması 
 İnternetin yaygınlaşması 

 

 
TEHDİTLER 
 

 Kadro yetersizliği 
 Bütçe imkanlarının yetersizliği 
 Okullarda sanat eğitiminin olmaması 
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8. Stratejik Plan Çerçevesi 
 

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Strateji                                  

 

 

 

SA1.  

İnsanların bilgi, görüş ve estetik 

değerlerini yükselten, toplumsal ve 

temel değerleri taşıyan, kültürel 

ihtiyacı karşılayacak eserler 

sahnelemek. 

SH1. Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan 
yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara 
ayırmak.  

1.1. Oyun yazma yarışmalarının açılması konusunda 
çaba gösterilecek. Genç yazarların oyunlarını daha 
yetkinleştirmeleri için ortak çalışmalar yapılacak. 

SH2. Türk edebiyatının seçkin yazarlarının 
eserlerine yer vermek. 

2.1. Toplumsal değerlerimizi yansıtan daha önce 
sahnelenmiş veya sahnelenmemiş edebiyatımızın 
seçkin yazarlarının, uygun eserlerini belirlemek. 

SH3. Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun 
sahnelemek.  

3.1. Kültürümüzü ve tarihimizi tüm nesillere etkin bir 
şekilde anlatacak eserleri tespit etmek ve bu konuda 
yeni eserlerin oluşumuna destek vermek. 

SH.4 Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve 
bir yabancı klasik esere yer vermek.  

4.1. Daha önce oynanmamış klasik eserler 
sahnelenecek. 
4.2. Klasik eserler çağdaş bir bakış açısıyla yeniden 
değerlendirilecek. 

SH5 Her yıl bir müzikal sahnelemek. 5.1. Eserin Türkçeye çevrilmesi sağlanacak ve hakları 
satın alınacak. 
5.2. Müzikal oynayabilecek sanatçıların tespiti için 
seçme yapılacak. 

 

 

 

 

SA2.  

Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt 
dışında yaygınlaştırmak. 

 

SH1.  Her yıl bütün illere tiyatro oyunu 
götürmek. 

 

1.1. Doğru plan ve programla illerin öncelik sırası 
tespit edilecek ve organizasyon gerçekleştirilecek. Bu 
programa uygun prodüksiyonlar gerçekleştirilecek. 

SH2. Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek. 

 

2.1. Gidilecek il, ilçe ve köyler tespit edilecek. Sahne 
ve açık hava oyun alanları araştırılacak. 
2.2. Azami sayıda seyirci sağlamak için bilet satış 
yöntemleri geliştirilecek. 
2.3. Yerel ve ulusal basında turne tarihinden önce 
halkla ilişkiler çalışması yapılacak. 

SH3.  Her yıl yurt dışına düzenlenen turne 
sayısını arttırmak.  

  
 

3.1. Turne yapılacak olan ülke ve tiyatroların 
özelliklerine göre yetkin prodüksiyonlar üretilerek 
turne gerçekleştirilecek. 
3.2. Sanatsal yapısıyla dünya tiyatrosunda etkin 

olabilecek yapımlar gerçekleştirilecek ve buna uygun 

turne programı yapılacak. 

 

 

 

 

 

SA3.  

Geniş kitlelere hitap eden etkin 
ulusal ve uluslararası festivaller 
organize etmek.  

 

SH1. Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler 
Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali”ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. (Ankara DT) 

1. Festival komitesinin kurulması sağlanacak. 
2. Festivale katılacak tiyatro grupları seçilecek. 
3. Sahne ve teknik organizasyonlar yapılacak. 
4. Etkin tanıtım ve seyirci organizasyonları yapılacak. 
5. Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivalini için 
Okullarında Tiyatro çalışması yapacak öğretmenlere 
eğitim verilecek. 
6. Tiyatro çalışmalarına Van Devlet Tiyatrosu ile 
destek sağlanacak. 
7. Konya festivali için Türkçe tiyatro yapan 
topluluklar tespit edilecek ve ortak çalışma alanları 
belirlenecek. 
8. Sponsorlar bulunacak ve hazırlık çalışmaları 
yapılacak. 
9. Bursa “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro 
Festivali” için Balkan dillerini konuşan seyircilerin 
organizasyonu sağlanarak, konuşulan dillere göre 
oyun seçilecek. 
 

 

 

SH2. Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı 
Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek(Adana DT)  

SH3. Her yıl Konya  “Bin Nefes Bir Ses” 
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler 
Tiyatro Festivali’ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Konya DT) 

SH4. Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro 
Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. 
(Trabzon DT) 

SH5. Her yıl Antalya Uluslararası Tiyatro 
Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek. 
(Antalya DT)  

SH6. Her yıl Bursa “Balkan Ülkeleri Uluslararası 
Tiyatro Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Bursa DT)  

SH7. Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar 
Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. 
(Diyarbakır DT)  

SH8. Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk 
Tiyatroları Festivali”ni bölgesel ve ulusal 
düzeyde geliştirerek gerçekleştirmek. (Van DT) 
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SA4.  

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu 
geliştirmek.  

 

SH1 Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu 
prodüksiyonu yapmak.  

 

 
1.1.  Yeni çocuk ve gençlik oyunları kazanmak için 
yazarlar ve çevirmenler teşvik edilecek. Çocuk ve 
gençlik oyunu yazma yarışmaları konusunda; tiyatro 
okulları, sanatçılarımız, yazarlık okulları, yazarlar ve 
sivil toplum örgütlerinden destek talep edilecek. 

 

SH2. Her yıl Yerleşik Müdürlüğün olmadığı illere 
çocuk ve gençlik oyunu götürmek. 

 

2.1.  Turne programı yapılacak. 

 

 

SH3. Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir 
gençlik oyunu sahnelemek. 

 
3.1.  On iki bölgemizde repertuardaki oyunlardan en 
az bir gençlik oyunu seçilecek. 

 
 
 
 
 
 
SA5.  
 
Sanatçı, teknik ve idari personelin 
mesleki eğitim düzeyini 
yükseltmek.  
 

. 

 

 

 

SH1.  Kurum idari personeline yönelik bireysel 

gelişim için her yıl seminer/atölye çalışması 

hizmeti temin etmek. 

 
1.1. Kurum içi yapılacak olan seminerlerin konuları, 
eğiticiler ve eğitime katılacak personel tespit 
edilecek. 
1.2. Sanatçı ve teknik personelin donanımını 
arttırmak için, atölye çalışmasını gerçekleştirecek 
konusunda uzman kişiler belirlenecek. 
 

 

SH2. Sanatçı ve Teknik personelin mesleki 
verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl 
yurtdışından alanında isim yapmış en az iki 
tiyatro adamını ülkemize davet etmek.  

 
2.1 Konusunda uzman yabancı tiyatro adamları 
belirlenecek. 
 

 

 

SA6.  

Sosyal Sorumluluk projelerini 

geliştirerek gerçekleştirmek. 

 

SH1.  Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız 
yetiştirme yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza 
evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet 
tahsis etmek. 

 

1.1. İlgili kurumlar tespit edilecek.   

1.2. Talepler olumlu sonuçlandırılacak.   

1.3. Uygun ortam ve zaman tespit edilecek. 

 

SH2. .  Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif 
evleri ceza infaz kurumları Müdürlüğü 
sahnesinde ücretsiz oyun sergilemek ve onların 
sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek 
vermek. 

 

1.1. İlgili kurumlar tespit edilecek.    

1.2. Talepler olumlu sonuçlandırılacak.   

1.3. Uygun ortam ve zaman tespit edilecek. 
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9. Stratejik Amaçlar – Hedefler – Stratejiler  
 

 

STRATEJİK AMAÇ 1  

İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve temel 
değerleri taşıyan, kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek.  

Kültürümüzü ve onu oluşturan değerleri yaşatma, görev ve sorumluluğu ile 
tiyatro sanatının en seçkin eserleri seçilerek topluma aktarılmakta böylece, kültürel 
ihtiyacı karşılamak, Türk dilini geliştirmek, güzel konuşmaya teşvik etmek, tiyatro 
sanatının tanınırlığını arttırmak ve evrensel değerlere sahip insanların gelişimine katkı 
sağlamak amaçlanmaktadır. 
 

 STRATEJİK HEDEF 1.1 Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli 
oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak.  

STRATEJİ 1.1.1 Oyun yazma yarışmalarının açılması konusunda çaba 
gösterilecek. Genç yazarların oyunlarını daha yetkinleştirmeleri için ortak 
çalışmalar yapılacak. 

 
 STRATEJİK HEDEF 1.2 Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine yer 

vermek. 

STRATEJİ 1.2.1 Toplumsal değerlerimizi yansıtan daha önce sahnelenmiş veya 
sahnelenmemiş edebiyatımızın seçkin yazarlarının, uygun eserlerini belirlemek. 

 STRATEJİK HEDEF 1.3 Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek. 

STRATEJİ 1.3.1 Kültürümüzü ve tarihimizi tüm nesillere etkin bir şekilde 
anlatacak eserleri tespit etmek ve bu konuda yeni eserlerin oluşumuna destek 
vermek. 

 STRATEJİK HEDEF 1.4 Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı 
klasik esere yer vermek.  

STRATEJİ 1.4.1 Daha önce oynanmamış klasik eserler sahnelenecek. 
STRATEJİ 1.4.2 Klasik eserler çağdaş bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilecek. 
   

 STRATEJİK HEDEF 1.5 Her yıl bir müzikal sahnelemek.  

STRATEJİ 1.5.1 Eserin Türkçeye çevrilmesi sağlanacak ve hakları satın alınacak. 
STRATEJİ 1.5.2 Müzikal oynayabilecek sanatçıların tespiti için seçme yapılacak. 
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STRATEJİK AMAÇ 2 

 

 Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak. 

 

Devlet Tiyatrolarının temel görevlerinden biri olan dram sanatını yaygınlaştırma 
hedefini gerçekleştirmek. 

Çağımız tiyatro sanatının gereklerine uygun rekabet ve verimliliği artırıcı yöntem 
değişimini gerçekleştirmek. 

Sanatsal, organizasyonel, fiziksel ve insan kaynakları açısından nitelikli 
yaygınlaşmak. 

 

 STRATEJİK HEDEF 2.1 Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek.  

STRATEJİ 2.1.1 Doğru plan ve programla illerin öncelik sırası tespit edilecek ve 
organizasyon gerçekleştirilecek. Bu programa uygun prodüksiyonlar 
gerçekleştirilecek. 

 

 STRATEJİK HEDEF 2.2 Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.  

STRATEJİ 2.2.1 Gidilecek il, ilçe ve köyler tespit edilecek. Sahne ve açık hava oyun 
alanları araştırılacak. 
STRATEJİ 2.2.2 Azami sayıda seyirci sağlamak için bilet satış yöntemleri 
geliştirilecek. 
STRATEJİ 2.2.3 Yerel ve ulusal basında turne tarihinden önce halkla ilişkiler 
çalışması yapılacak. 

 

 STRATEJİK HEDEF 2.3 Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını 
arttırmak.  

STRATEJİ 2.3.1 Turne yapılacak olan ülke ve tiyatroların özelliklerine göre yetkin 
prodüksiyonlar üretilerek turne gerçekleştirilecek. 
STRATEJİ 2.3.2 Sanatsal yapısıyla dünya tiyatrosunda etkin olabilecek yapımlar 
gerçekleştirilecek ve buna uygun turne programı yapılacak. 

 

STRATEJİK AMAÇ 3  

 

Geniş kitlelere hitap eden etkin, ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek.  

Türk tiyatro sanatını tanıtmak ve farklı tiyatrolarla etkileşimini sağlamak. 
 
Uluslararası festivaller 
 

 STRATEJİK HEDEF 3.1 Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası 
Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek  gerçekleştirmek. (Ankara DT) 

 
 STRATEJİK HEDEF 3.2 Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası 

Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Adana DT)  
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 STRATEJİK HEDEF 3.3 Her yıl  Konya, “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe 
Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek. 
(Konya DT) 

 
 STRATEJİK HEDEF 3.4 Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni  

geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT) 
 

 STRATEJİK HEDEF 3.5 Her Yıl “Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali”ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. (Antalya DT) 

 
 STRATEJİK HEDEF 3.6 Her yıl Bursa’da “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro 

Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Bursa DT)  
 
Ulusal Festivaller 
 

 STRATEJİK HEDEF 3.7 Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni  
geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)  

 STRATEJİK HEDEF 3.8 Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları 
Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirerek gerçekleştirmek. (Van 
DT) 

 

Ortak Stratejiler: 

STRATEJİ 3.1 Festival komitesinin kurulması sağlanacak. 
STRATEJİ 3.2 Festivale katılacak tiyatro grupları seçilecek. 
STRATEJİ 3.3 Sahne ve teknik organizasyonlar yapılacak. 
STRATEJİ 3.4 Etkin tanıtım ve seyirci organizasyonları yapılacak. 
STRATEJİ 3.8.1 Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivalini için Okullarında Tiyatro 
çalışması yapacak öğretmenlere eğitim verilecek. 
STRATEJİ 3.8.2 Tiyatro çalışmalarına Van Devlet Tiyatrosu ile destek sağlanacak. 
STRATEJİ 3.3.1 Konya festivali için Türkçe tiyatro yapan topluluklar tespit 
edilecek ve ortak çalışma alanları belirlenecek. 
STRATEJİ 3.3.2 Sponsorlar bulunacak ve hazırlık çalışmaları yapılacak. 
STRATEJİ 3.6.1 Bursa “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali” için Balkan 
dillerini konuşan seyircilerin organizasyonu sağlanarak, konuşulan dillere göre 
oyun seçilecek. 
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STRATEJİK AMAÇ 4  
 
 
Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu geliştirmek.  
 

Tiyatro sanatıyla çocukların ve gençlerin, hem ruhsal hem zihinsel olarak 
gelişimlerini ve geleceğin tiyatro seyircilerinin yetiştirilmesini sağlamak. 

 STRATEJİK HEDEF 4.1 Her bölgede iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak.  

STRATEJİ 4.1.1 Yeni çocuk ve gençlik oyunları kazanmak için yazarlar ve 
çevirmenler teşvik edilecek. Çocuk ve gençlik oyunu yazma yarışmaları 
konusunda; tiyatro okulları, sanatçılarımız, yazarlık okulları, yazarlar ve sivil 
toplum örgütlerinden destek talep edilecek. 

 STRATEJİK HEDEF 4.2 Yerleşik Müdürlüğün olmadığı İllere çocuk ve gençlik 
oyunu götürmek.  

STRATEJİ 4.2.1 Turne programı yapılacak. 

 STRATEJİK HEDEF 4.3 Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik oyunu 
sahnelemek.   

STRATEJİ 4.3.1 On iki bölgemizde repertuardaki oyunlardan en az bir gençlik 
oyunu seçilecek. 

 
STRATEJİK AMAÇ 5  
 
 
Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek.  
 

Tiyatro sanatıyla uğraşan personelin varolan birikimi ve yeteneği yükseltilecek, 
kişisel gelişimleri sağlanacaktır. Teknik ve İdari personelin yapılacak eğitimlerle mesleki 
bilgileri artırılacak.  

 
 STRATEJİK HEDEF 5.1 Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim için 

her yıl seminer/atölye çalışması hizmeti temin etmek. 
 

STRATEJİ 5.1.1 Kurum içi yapılacak olan seminerlerin konuları, eğiticiler ve 
eğitime katılacak personel tespit edilecek. 
STRATEJİ 5.1.2 Sanatçı ve teknik personelin donanımını arttırmak için, atölye 
çalışmasını gerçekleştirecek konusunda uzman kişiler belirlenecek. 

 
 STRATEJİK HEDEF 5.2 Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini 

arttırmak üzere, her yıl yurtdışından alanında isim yapmış en az iki tiyatro 
adamını ülkemize davet etmek.  
STRATEJİ 5.2.1 Katkı sağlayacak, konusunda uzman yabancı tiyatro adamları 
belirlenecek. 
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STRATEJİK AMAÇ 6   
 
 
Sosyal Sorumluluk projelerini geliştirerek gerçekleştirmek. 
 
 Devlet Tiyatroları bu hususda son derece hassas davranmaktadır. Toplumsal 
olaylara karşı halkı bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak ve halkın moral gücünü 
yükseltmek amacıyla oyunlarını sahnelemektedir.    
 

 STRATEJİK HEDEF 6.1 Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme 

yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz 

bilet tahsis etmek. 

STRATEJİ 6.1.1 İlgili kurumlar tespit edilecek. 
STRATEJİ 6.1.2 Talepler olumlu sonuçlandırılacak. 
STRATEJİ 6.1.3 Uygun ortam ve zaman tespit edilecek. 

 STRATEJİK HEDEF 6.2 Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ceza infaz 

kurumları Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz oyun sergilemek ve onların 

sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek (sanatçı, dramaturg,  oyun metni vb) 

vermek. 

STRATEJİ 6.2.1 İlgili kurumlar tespit edilecek. 
STRATEJİ 6.2.2 Talepler olumlu sonuçlandırılacak. 
STRATEJİ 6.2.3 Uygun ortam ve zaman tespit edilecek. 
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9.1 Performans Göstergeleri 

Stratejik Amaç Stratejik Hedef Strateji                                  Performans Göstergesi (Sezon 
sonu İtibariyle) 

 

 

 

SA1.  

İnsanların bilgi, görüş 

ve estetik değerlerini 

yükselten, toplumsal ve 

temel değerleri taşıyan, 

kültürel ihtiyacı 

karşılayacak eserler 

sahnelemek.   

SH1. Her yıl repertuarımızın 
%50’sini oluşturan yerli oyunların 
en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak.  

1.1. Oyun yazma yarışmalarının 
açılması konusunda çaba gösterilecek. 
Genç yazarların oyunlarını daha 
yetkinleştirmeleri için ortak 
çalışmalar yapılacak. 

- Repertuar sayısı. 
- Yerli yeni oyun sayısı. 
-Repertuarımızın içinde yer alacak 
yerli yeni oyunların repertuarımız 
içindeki % payı. 

SH2. Türk edebiyatının seçkin 
yazarlarının eserlerine yer vermek. 

2.1.  Toplumsal değerlerimizi yansıtan 
daha önce sahnelenmiş veya 
sahnelenmemiş edebiyatımızın seçkin 
yazarlarının, uygun eserlerini 
belirlemek. 

-Türk edebiyatının seçkin yazarlarının 
sahnelenmiş eser sayısı . 

SH3. Her yıl tarihi içerikli en az iki 
oyun sahnelemek.  

3.1  Kültürümüzü ve tarihimizi tüm 
nesillere etkin bir şekilde anlatacak 
eserleri tespit etmek ve bu konuda 
yeni eserlerin oluşumuna destek 
vermek. 

- Tarihi oyun sayısı. 

SH.4 Her yıl daha önce oynanmamış 
bir yerli ve bir yabancı klasik esere 
yer vermek.  

4.1. Daha önce oynanmamış klasik 
eserler sahnelenecek. 
4.2. Klasik eserler çağdaş bir bakış 
açısıyla yeniden değerlendirilecek. 

- Yerli ve yabancı klasik eser sayısı. 
- Yeni yerli ve yabancı klasik eser 
sayısı 

SH5 Her yıl  bir müzikal sahnelemek. 5.1. Eserin Türkçe’ye çevrilmesi 
sağlanacak ve hakları satın alınacak. 
5.2. Müzikal oynayabilecek 
sanatçıların tespiti için seçme 
yapılacak. 

- Müzikli oyun sayısı. 

 

 

 

 

SA2.  

Tiyatro sanatını yurt 
içinde ve yurt dışında 
yaygınlaştırmak. 

 

SH1.  Her yıl bütün illere tiyatro 
oyunu götürmek. 

 

1.1. Doğru plan ve programla illerin 
öncelik sırası tespit edilecek ve 
organizasyon gerçekleştirilecek. Bu 
programa uygun prodüksiyonlar 
gerçekleştirilecek. 

- Turne düzenlenen il sayısı. 

SH2. Her yıl yaz sezonunu 
gerçekleştirmek. 

 

2.1. Gidilecek il, ilçe ve köyler tespit 
edilecek. Sahne ve açık hava oyun 
alanları araştırılacak. 
2.2. Azami sayıda seyirci sağlamak için 
bilet satış yöntemleri geliştirilecek. 
2.3. Yerel ve ulusal basında turne 
tarihinden önce halkla ilişkiler 
çalışması yapılacak. 

- Yaz sezonu sayısı. 

SH3.  Her yıl yurt dışına  düzenlenen 
turne sayısını arttırmak.  

  
 

3.1. Turne yapılacak olan ülke ve 
tiyatroların özelliklerine göre yetkin 
prodüksiyonlar üretilerek turne 
gerçekleştirilecek. 
3.2 .Sanatsal yapısıyla dünya 

tiyatrosunda etkin olabilecek yapımlar 

gerçekleştirilecek ve buna uygun 

turne programı yapılacak. 

- Yurt dışı turne sayısı. 

 

 

 

 

 

SA3.  

Geniş kitlelere hitap 
eden etkin ulusal ve 
uluslararası festivaller 
organize etmek.  

 

SH1. Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük 
Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro 
Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Ankara DT) 

1. Festival komitesinin kurulması 
sağlanacak. 
2 . Festivale katılacak tiyatro grupları 
seçilecek. 
3 . Sahne ve teknik organizasyonlar 
yapılacak. 
4. Etkin tanıtım ve seyirci 
organizasyonları yapılacak. 
5. Akdamar Çocuk Tiyatroları 
Festivalini için Okullarında Tiyatro 
çalışması yapacak öğretmenlere 
eğitim verilecek. 
6 . Tiyatro çalışmalarına Van Devlet 
Tiyatrosu ile destek sağlanacak. 
7. Konya festivali için Türkçe tiyatro 
yapan topluluklar tespit edilecek ve 
ortak çalışma alanları belirlenecek. 
8. Sponsorlar bulunacak ve hazırlık 
çalışmaları yapılacak. 
9. Bursa “Balkan Ülkeleri Uluslararası 
Tiyatro Festivali” için Balkan dillerini 
konuşan seyircilerin organizasyonu 
sağlanarak, konuşulan dillere göre 
oyun seçilecek. 
 

- Gerçekleştirilmiş “Küçük Hanımlar 
Küçük Beyler Uluslararası Çocuk 
Tiyatro Festivali”. 
- Doluluk oranı. 

SH2. Her yıl “Devlet Tiyatroları–
Sabancı Uluslararası Tiyatro 
Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek(Adana DT)  

-Gerçekleştirilmiş  “Devlet Tiyatrolan-
Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”. 
- Doluluk oranı. 

SH3.  Her yıl Konya  “Bin Nefes Bir 
Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro 
Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni 
geliştirerek  gerçekleştirmek. 

- Gerçekleştirilmiş  “Bin Nefes Bir Ses’ 
Uluslararası Tiyatro Festivali” . 
- Doluluk oranı. 

SH4. Her yıl “Uluslararası Karadeniz 
Tiyatro Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Trabzon DT) 

- Gerçekleştirilmiş ” Karadeniz 
Uluslararası Tiyatro Festivali”. 
- Doluluk oranı. 

SH5. Her Yıl Antalya Uluslararası 
Tiyatro Festivali’ni geliştirerek 
gerçekleştirmek.  

- Gerçekleştirilmiş  “Antalya 
Uluslararası Tiyatro Festivali” . 
- Doluluk oranı. 

SH6.Her yıl Bursa’ “Balkan Ülkeleri 
Uluslararası Tiyatro Festivali”ni 
geliştirerek gerçekleştirmek.  

- Gerçekleştirilmiş  “Balkan ülkeleri 
Uluslararası Tiyatro Festivali” . 
- Doluluk oranı. 

SH7. Her yıl “Orhan Asena Yerli 
Oyunlar Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)  

- Gerçekleştirilmiş  “Orhan Asena Yerli 
Oyunlar Festivali” . 
- Doluluk oranı. 
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SH8.  Her yıl yapılan “Akdamar 
Çocuk Tiyatroları Festivali”ni 
bölgesel ve ulusal düzeyde 
geliştirerek gerçekleştirmek. (Van 
DT) 

- Gerçekleştirilmiş   “Akdamar Çocuk 
Tiyatroları Festivali” . 
- Doluluk oranı. 

 

 

 

SA4. 

 Çocuk ve Gençlik 
Tiyatrosunu 
geliştirmek.  

 

SH1 Her bölgede her yıl iki çocuk 
oyunu prodüksiyonu yapmak.  

 

1.1.  Yeni çocuk ve gençlik oyunları 
kazanmak için yazarlar ve çevirmenler 
teşvik edilecek. Çocuk ve gençlik 
oyunu yazma yarışmaları konusunda; 
tiyatro okulları, sanatçılarımız, 
yazarlık okulları, yazarlar ve sivil 
toplum örgütlerinden destek talep 
edilecek. 

-Sahnelenmiş çocuk oyunu sayısı. 

SH2. Her yıl yerleşik müdürlüğün 
olmadığı İllere çocuk ve gençlik 
oyunu götürmek. 

2.1.  Turne programı yapılacak. 

 

 -Gerçekleştirilmiş çocuk oyunu turne 
sayısı. 

SH3.  Her yerleşik bölgede, her yıl en 
az bir gençlik oyunu sahnelemek. 

3.1.  On iki bölgemizde repertuardaki 
oyunlardan en az bir gençlik oyunu 
seçilecek. 

- Sahnelenmiş gençlik oyunu sayısı.  

 
 
 
 
 
 
SA5.  
 
Sanatçı, teknik ve idari 
personelin mesleki 
eğitim düzeyini 
yükseltmek.  
 

. 

 

 

 

SH1.  Kurum idari personeline 

yönelik bireysel gelişim için her yıl 

seminer/atölye çalışması hizmeti 

temin etmek. 

 
1.1. Kurum içi yapılacak olan 
seminerlerin konuları, eğiticiler ve 
eğitime katılacak personel tespit 
edilecek. 
1.2.  Sanatçı ve teknik personelin 
donanımını arttırmak için, atölye 
çalışmasını gerçekleştirecek 
konusunda uzman kişiler belirlenecek. 
 

- Gerçekleştirilmiş olan eğitim sayısı. 

SH2. Sanatçı ve Teknik personelin 
mesleki verimliliklerini arttırmak 
üzere, her yıl yurtdışından alanında 
isim yapmış en az iki tiyatro adamını 
ülkemize davet etmek.  

2.1. Konusunda uzman yabancı tiyatro 
adamları belirlenecek. 
 

-Ülkemize davet edilen yabancı tiyatro 
adamı sayısı. 

 

SA6. 

 Sosyal Sorumluluk 

projelerini geliştirerek 

gerçekleştirmek. 

SH1.  Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk 
yuvası, kız yetiştirme yurdu, 
engelliler, huzur evleri, ceza evleri, 
kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet 
tahsis etmek. 

1.1. İlgili kurumlar tespit edilecek     
1.2. Talepler olumlu sonuçlandırılacak 
1.3. Uygun ortam ve zaman tespit 
edilecek. 

- Ücretsiz verilen bilet sayısı. 
- Temsil sayısı.  
- Oyun sayısı. 

 

 SH2. .  Her yıl Adalet Bakanlığı ceza 
ve tevkif evleri ceza infaz kurumları 
Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz 
oyun sergilemek ve onların 
sahneleyecekleri oyunlara her türlü 
destek vermek. 

1.1. İlgili kurumlar tespit edilecek.   

1.2. Talepler olumlu 

sonuçlandırılacak.  1.3. Uygun ortam 

ve zaman tespit edilecek 

-Temsil sayısı 
- Oyun sayısı 
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10.Stratejik Hedef – Birim İlişkisi  

 
Devlet Tiyatroları Stratejik Plan Sorumluluklar Matrisi, Devlet Tiyatroları Stratejik 

Hedeflerinin Genel Müdürlük birimleri ile ilişkilerini göstermektedir. Matristeki her bir hücre, 

ilgili birimin o hedefi desteklemesi ya da o hedefin gerçekleştirilmesinden sorumlu olması 

durumunu göstermektedir. 
 

 

Hedefler 
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SA1. İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve temel değerleri taşıyan, 

kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek. 

             

SH1. Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak.               

SH2. Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine yer vermek.              

SH3. Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.               

SH.4 Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik esere yer vermek.               

SH5 Her yıl bir müzikal sahnelemek.              

SA2. Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.              

SH1.  Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek.              

SH2. Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.              

SH3.  Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.               

SA3. Geniş kitlelere hitap eden etkin ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek.               

SH1. Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Ankara) 

             

SH2. Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek(Adana 
DT)  

             

SH3.  Her yıl Konya  “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. 

             

SH4. Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT)              

SH5. Her Yıl Antalya’da Uluslararası Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek.               

SH6.Her yıl Bursa’da “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek.                

SH7. Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)               

SH8.  Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Van DT) 

             

SA4. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu geliştirmek.              

SH1 Her bölgede iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak.               

SH2.  Yerleşik Müdürlüğün olmadığı İllere her yıl çocuk ve gençlik oyunu götürmek.              

SH3.  Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelemek.              

SA5. Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek.               

SH1.  Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim için her yıl seminer/atölye çalışması hizmeti temin 

etmek. 

             

SH2. Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından alanında isim 
yapmış en az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek.  

             

SA6. Sosyal Sorumluluk projelerini gerçekleştirmek.              

SH1.  Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, kadın 

sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek. 

             

SH2. .  Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ceza infaz kurumları Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz 

oyun sergilemek ve onların sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek vermek. 
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11. 2015-2019 Dönemi Maliyet Tahmini  
 

 

 

 

Maliyetler 
 

2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

SA1. İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini 

yükselten, toplumsal ve temel değerleri taşıyan, 

kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek. 

               

80.253.000     

           

84.266.000     

           

88.479.000     

           

92.902.000     

           

97.548.000     

             

443.448.000     

SH1. Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli 
oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak. 

               

19.138.000     

           

20.095.000     

           

21.099.000     

           

22.154.000     

           

23.262.000     

             

105.748.000     

SH2. Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine 
yer vermek. 

               

15.231.000     

           

15.992.000     

           

16.792.000     

           

17.631.000     

           

18.513.000     

               

84.159.000     

SH3. Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek. 
                 

9.669.000     

           

10.152.000     

           

10.660.000     

           

11.193.000     

           

11.753.000     

               

53.427.000     

SH.4 Her yıl daha önce oynanmamış  bir yerli ve bir 
yabancı klasik esere yer vermek. 

               

21.893.000     

           

22.988.000     

           

24.137.000     

           

25.344.000     

           

26.611.000     

             

120.973.000     

SH5 Her yıl  bir  müzikal  sahnelemek. 
               

14.322.000     

           

15.039.000     

           

15.791.000     

           

16.580.000     

           

17.409.000     

               

79.141.000     

SA2. Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında 
yaygınlaştırmak. 

               

37.550.000     

           

39.427.000     

           

41.398.000     

           

43.468.000     

           

45.641.000     

             

207.484.000     

SH1.  Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek. 
               

19.321.000     

           

20.287.000     

           

21.301.000     

           

22.366.000     

           

23.484.000     

             

106.759.000     

SH2. Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek. 
                 

9.830.000     

           

10.321.000     

           

10.837.000     

           

11.379.000     

           

11.948.000     

               

54.315.000     

SH3.  Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını 
arttırmak. 

                 

8.399.000     

             

8.819.000     

             

9.260.000     

             

9.723.000     

           

10.209.000     

               

46.410.000     

SA3. Geniş kitlelere hitap eden etkin ulusal ve 
uluslararası festivaller organize etmek.  

               

16.326.000     

           

17.141.000     

           

17.999.000     

           

18.897.000     

           

19.843.000     

             

90.206.000     

SH1. Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası 
Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. 
(Genel Müdürlük) 

                 

2.543.000     

             

2.670.000     

             

2.803.000     

             

2.943.000     

             

3.091.000     

               

14.050.000     

SH2. Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası 
Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek(Adana 
DT)  

                 

2.635.000     

             

2.767.000     

             

2.905.000     

             

3.050.000     

             

3.203.000     

               

14.560.000     

SH3.  Her yıl Konya  “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası 
Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. 

                 

3.798.000     

             

3.987.000     

             

4.187.000     

             

4.396.000     

             

4.616.000     

               

20.984.000     

SH4. Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT) 

                 

1.269.000     

             

1.332.000     

             

1.399.000     

             

1.469.000     

             

1.542.000     

                 

7.011.000     

SH5. Her Yıl   Antalya’da Uluslararası Tiyatro Festivali’ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. 

                 

1.262.000     

             

1.325.000     

             

1.391.000     

             

1.460.000     

             

1.533.000     

                 

6.971.000     

SH6.Her yıl Bursa’da “Balkan Ülkeleri Uluslararası 
Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. 

                 

2.627.000     

             

2.758.000     

             

2.896.000     

             

3.041.000     

             

3.193.000     

               

14.515.000     

SH7. Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni 
geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT) 

                 

1.223.000     

             

1.284.000     

             

1.349.000     

             

1.416.000     

             

1.487.000     

                 

6.759.000     

SH8.  Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları 
Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirerek 
gerçekleştirmek. (Van DT) 

                    

969.000     

             

1.018.000     

             

1.069.000     

             

1.122.000     

             

1.178.000     

                 

5.356.000     
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Maliyetler 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

SA4. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu geliştirmek. 
               

19.501.000     

           

20.477.000     

           

21.500.000     

           

22.574.000     

           

23.703.000     

             

107.755.000     

SH1 Her bölgede iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak. 
                 

9.929.000     

           

10.426.000     

           

10.947.000     

           

11.494.000     

           

12.069.000     

               

54.865.000     

SH2.  Yerleşik Müdürlüğün olmadığı İllere her yıl çocuk 
ve gençlik oyunu götürmek. 

                 

3.055.000     

             

3.208.000     

             

3.368.000     

             

3.536.000     

             

3.713.000     

               

16.880.000     

SH3.  Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik 
oyunu sahnelemek. 

                 

6.517.000     

             

6.843.000     

             

7.185.000     

             

7.544.000     

             

7.921.000     

               

36.010.000     

SA5. Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki 
eğitim düzeyini yükseltmek. 

                 

2.907.000     

             

3.052.000     

             

3.205.000     

             

3.366.000     

             

3.534.000     

               

16.064.000     

SH1.  Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim 

için her yıl seminer/atölye çalışması hizmeti temin 

etmek. 

                 

1.063.000     

             

1.116.000     

             

1.172.000     

             

1.231.000     

             

1.292.000     

                 

5.874.000     

SH2. Sanatçı ve teknik personelin mesleki 
verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından 
alanında isim yapmış en az iki tiyatro adamını ülkemize 
davet etmek. 

                 

1.844.000     

             

1.936.000     

             

2.033.000     

             

2.135.000     

             

2.242.000     

               

10.190.000     

SA6. Sosyal Sorumluluk projelerini geliştirerek 

gerçekleştirmek. 

                 

2.397.000     

             

2.516.000     

             

2.642.000     

             

2.774.000     

             

2.913.000     

               

13.242.000     

SH1.  Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız 

yetiştirme yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, 

kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek. 

                 

2.157.300     

             

2.264.400     

             

2.377.800     

             

2.496.600     

             

2.621.700     11.917.800 

SH2. .  Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ceza 

infaz kurumları Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz oyun 

sergilemek ve onların sahneleyecekleri oyunlara her 

türlü  destek vermek. 239.700 251.600 264.200 277.400 291.300 1.324.200 

Stratejik amaçlar için kullanılacak ödenek toplamı 
      

158.934.000 

         

166.879.000     

         

175.223.000     

         

183.981.000     

         

193.182.000     

          

878.199.000     

Genel Yönetim Giderleri 
               

40.649.000     

           

47.375.000     

           

54.666.000     

           

52.744.000     

           

55.379.000     

             

250.813.000     

Genel Toplam 
      

199.583.000 214.254.000     

       

229.889.000     

      

236.725.000     

         

248.561.000     

          

1.129.012.000     

 
 
                            

Not: Maliyetlerin her yıl %5 artacağı varsayılmıştır. 
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 12. İzleme ve Değerlendirme 
 
 

 
Stratejik planda yer alan hedefler ölçülebilir nitelikte olduğundan, stratejik plan ve 

yıllık performans programlarında yer alan göstergelerin gerçekleşme durumu izleme ve 

değerlendirme sisteminde yer almaktadır. 

 

2015-2019 Stratejik Planının uygulanmaya başlanması ile birlikte misyon, vizyon ve 

temel değerler doğrultusunda yürütülecek çalışmaları izleme süreci başlayacaktır. Bu süreçte 

stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde erişildiği belirlenen performans 

göstergelerinden de yararlanarak, sistemli bir şekilde izlenecek ve belirli aralıklarla 

raporlanacaktır.  

 

Bu raporlar hedeflerin gerçekleşme düzeyleri hakkında sorumlu birimlerden elde 

edilen açıklama ve yorumları içerecektir.  

 

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin 

temin edilmesiyle mümkündür. Amaca uygun doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın 

başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir.  

 

Sezon sonlarında hedefe ulaşma durumunu belirten izleme raporları düzenlenerek üst 

yönetime sunulacaktır. 

 

 
 

 13. Özet Değerlendirme 
 

 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2009-2013 Stratejik Planının uygulama sonuçları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değerler 2013-2014 tiyatro sezonu gerçekleşme düzeyleri 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere %64 oranında stratejik 

hedeflere ulaşılmıştır.  

 2015-2019 dönemi Strateji Planında belirlenen hedeflerin, önceki Stratejik Plan 

dönemine göre daha az olması; Genel Müdürlüğümüzün bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde 

yerine getirilmesi daha net görülen hedeflerle yola çıkmak istemesinden kaynaklanmaktadır.  
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Performans Göstergesi Sonuçları Tablosu 

 
 

Amaçlar - Hedefler 

 
 

Performans Göstergesi 

 
2014 

Gerçekleşme 
Düzeyi 

 
Gerçekleşme                      

Yüzdesi 

 

 Stratejik Amaç 1: İnsanları bütünleştiren, 
toplumsal ve temel değerleri taşıyan eserler 
sahnelemek 
 

   

 Hedef 1.1: Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli 

oyunların en az % 15’ini yeni oyunlara ayırmak. 

Yıllar itibari ile repertuarımızın içinde yer alacak 

yerli yeni oyunların repertuarımız içindeki % payı              67 %100 

Hedef 1.2: Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir 

yabancı klasik esere yer vermek. 

Daha önce oynanmamış yeni yerli ve yabancı klasik 

eser sayısı 23 %100 

Hedef 1.3: Her yıl daha önce tiyatroya hiç gitmemiş 10.000 

çocuk seyirciye ulaşmak. 

Yıllar itibari ile tiyatro hizmeti götürülmüş olacak 

daha önce tiyatroya gitmemiş çocuk sayısı 133.000 %100 

Hedef 1.4: Her yıl bir büyük müzikal sahnelemek. Yıllar itibari ile sahnelenmiş olacak büyük müzikal 

sayısı 1 %100 

 Hedef 1.5: Her yıl farklı anlayışlarla yeni teknikler araştırarak 
en az bir yeni tiyatro metni oluşturmak. 

Yıllar itibari ile farklı anlayış ve yeni tekniklerle 
yapılan yeni tiyatro metni sayısı - - 

 Stratejik Amaç 2: Nitelikli yaygınlaşmak    

 Hedef 2.1: Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek. Yıllar itibari ile tiyatro götürülen iller sayısı 
79 %97,5 

Hedef 2.2: Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek. Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak yaz sezonu 

sayısı 
10 %100 

 Hedef 2.3: Tiyatro binası yapımı amacıyla büyük şehirlerde 

arazi temin etmek. 

Yıllar itibari ile tiyatro binası yapmak amacıyla 

temin edilmiş olacak arazi sayısı - - 

 Hedef 2.4: Her yıl Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan 

turnelerin sayısını iki katına çıkarmak. 

Yıllar itibari ile Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan 

turne sayısının mevcuda göre durumu 10 %100 

Hedef 2.5: Merkez ve yerleşik tiyatro müdürlükleri tarafından 

her yıl en az üç ortak proje gerçekleştirmek. 

Yıllar itibari ile merkez ve yerleşik tiyatro 

müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmiş olacak 

ortak proje sayısı 
3 %100 

 Hedef 2.6: Her ay Avrupa’da 
Türk nüfusunun yoğun olarak bulunduğu 

yerlere düzenli turne yapmak. 

Yıllar itibari ile Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun 
olarak bulunduğu yerlere yapılmış olacak düzenli 

turne sayısı 
6 %100 

 Hedef 2.7: Her yıl her kıtaya en az bir oyun götürmek. Yıllar itibari ile her kıtaya götürülmüş olacak oyun 

sayısı 
2 %33 

 Hedef 2.8: Mevcut yerleşik sahnelere ek olarak üniversitelerin 

bulunduğu dört ilde daha sahne açmak. 

Yıllar itibari ile mevcut yerleşik sahnelere ek olarak 

üniversitelerin bulunduğu illerde açılmış olacak sahne 

sayısı 
1 %25 

Hedef 2.9: Her yıl, nüfusu bir milyonu geçen iki şehirde daha 

sürekli ve düzenli oyun sergilemek. 

Yıllar itibari ile sürekli ve düzenli 

oyun sahnelenecek olan nüfusu bir milyonu 

geçen şehir sayısı 
14 %100 

Hedef 2.10: Her yıl, nüfusu iki milyonu geçen bir şehirde 

daha sürekli ve düzenli oyun sahnelemek. 

Yıllar itibari ile yeni sahne açılacak olan nüfusu iki 

milyonu geçen şehir sayısı 7        %100 

Stratejik Amaç 3: Ulusal ve uluslararası festivaller 
düzenlemek 

 
  

Hedef 3.1: Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler 

Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali"ni geliştirerek 

gerçekleştirmek. (Gen. Müdürlük. 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Küçük 

Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro 

Festivali” sayısı 
1 %100 

Hedef 3.2: Her yıl “Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali'ni 

geliştirerek gerçekleştirmek. (Adana DT) 

 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Devlet 

Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali” 

sayısı 
1 %100 

Hedef 3.3: Her yıl “Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler 

Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. 

(Trabzon DT) 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak 

“Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler- Trabzon 

Uluslararası Tiyatro Festivali” sayısı 
1 %100 

Hedef 3.4: Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni 

geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)  

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Orhan 

Asena Yerli Oyunlar-Diyarbakır Festivali” sayısı 1 %100 

Hedef 3.5: Her yıl “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivalini 
bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirmek. 

(Van DT) 

Yıllar itibari ile bölgesel ve Uluslararası düzeyde 
gerçekleştirilmiş olacak “Akdamar Çocuk Tiyatro - 

Van Festivali” sayısı 
1 %100 

Hedef 3.6: Her yıl Ankara'da “Ulusal Tiyatrolar Festivali'ni 
gerçekleştirmek. 

 

Yıllar itibari ile Ankara’da gerçekleştirilmiş olacak 
“Ulusal Tiyatrolar Festivali” sayısı 1 %100 

Hedef 3.7: “Bin Nefes Bir Ses” 

Türkçe Konuşan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni Konya’da 

gerçekleştirmek. 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Bin Nefes 

Bir Ses’ Festivali sayısı 
1 %100 
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Hedef 3.8: Her iki yılda bir İzmir ve Antalya’da koordinen 

olarak “Uluslararası Antik Tiyatro festivali'ni gerçekleştirmek. 

Yıllar itibari ile İzmir ve Antalya’da koordineli 

olarak gerçekleştirilmiş olacak “Uluslararası Antik 

Tiyatro festivali’ sayısı 
1 %100 

Hedef 3.9: Her yıl Bursa’da “Balkan Ülkeleri Uluslararası 

Tiyatro Festivali'ni gerçekleştirmek. 
 

Yıllar itibari ile Bursa’da gerçekleştirilmiş olacak 

“Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali’ 
sayısı 

1 %100 

Hedef 3.10: Her yıl Düzce Belediyesi ile ortaklaşa “Sosyal 

Sorumluluk Uluslararası Tiyatro Projesi” gerçekleştirmek. 

Yıllar itibari ile Düzce Belediyesi ile ortak 

gerçekleştirilmiş olacak “Sosyal Sorumluluk 

Uluslararası Tiyatro Projesi" sayısı 
- - 

Hedef 3.11: Her yıl “Yüzer Sahne Projesi"ni gerçekleştirmek. Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Yüzer 

Sahne Projesi” sayısı - - 

Hedef 3.12: Her yıl “Vagon Projesi’ni gerçekleştirmek. 

 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Vagon 

Projesi” sayısı - - 

Stratejik Amaç 4: Çocuk ve gençlik tiyatrosunu 
geliştirmek 

 
  

Hedef 4.1: Her bölgeye iki çocuk oyunu prodüksiyonu 

yapmak. 

Yıllar itibari ile yapılmış olacak çocuk oyunu 

prodüksiyon sayısı 

 

18 %75 

Hedef 4.2: “Sosyal Sorumluluk Uluslararası Tiyatro Projesi”. Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak “Sosyal 

Sorumluluk Uluslararası Tiyatro Projesi’ sayısı - - 

Hedef 4.3: Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik 

oyunu sahnelemek. 

Yıllar itibari ile bölgelerde sahnelenmiş olacak 

gençlik oyunu sayısı 2 %17 

Hedef 4.4: Bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki şehir 

merkezinden uzak olan üniversite kampüslerinde her yıl en az 

bir oyun sergilenebilecek alan yaratmak. 

Yıllar itibari ile bölge müdürlüklerinin bulunduğu 

illerdeki şehir merkezinden uzak olan üniversite 

kampüslerinde yaratılmış olacak oyun alanı sayısı 
- - 

Stratejik Amaç 5: Yalnızca DT nin cesaret 
edebileceği büyük prodüksiyonlar yapmak 

 
  

Hedef 5,1:2011 yılına kadar özgün, dünyadaki örnekleri kadar 
iyi bir Türk müzikali sahnelemek. 

Yıllar itibari ile yapılacak Türk Müzikali sayısı 
     1 %100 

Hedef 5,2: Her yıl dünyaca ünlü ve popüler bir müzikali 
sahnelemek. 

Yıllar itibari ile sahnelenmiş olacak ünlü ve popüler 
müzikal sayısı 1 %100 

Hedef 5,3: Her yıl dünyaca ünlü tiyatrolarla ortak bir proje 
yapmak. 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak dünyaca 
ünlü tiyatrolarla ortak proje sayısı 1 %100 

Hedef 5,4: Her yıl dünyaca ünlü bir yönetmen ile “isimler” 
projesi gerçekleştirmek. 

Yıllar itibari ile gerçekleştirilmiş olacak dünyaca 
ünlü bir yönetmen ile “isimler" projesi sayısı 1 %100 

Stratejik Amaç 6: Sanatçı, teknik ve idari 
personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek 

 
  

Hedef 6,1: Yönetmen açığını kapatmak üzere her yıl üç 
sanatçıyı yurtdışı eğitimine göndermek (bir yıl süreyle). 

Yıllar itibarı ile yurtdışında eğitim almış olacak 
yönetmen sayısı - - 

Hedef 6,2: Her yıl en az 12 sanatçıyı yurtdışındaki atölye 
çalışmalarına göndermek. 

Yıllar itibari ile yurtdışı atölye çalışmalarına 
gönderilmiş olacak sanatçı sayısı  %100 

Hedef 6,3: Her yıl en az iki bölgede oyunculuğa ilişkin atölye 
çalışmaları yaparak ortak projeler üretmek. 

Yıllar itibari ile bölgelerde atölye çalışması yapmak 
suretiyle yapılmış olacak ortak proje sayısı  %100 

Hedef 6,4: Her yıl iki tasarımcıyı yurtdışı eğitimine 
göndermek. 

Yıllar itibari ile yurtdışında eğitim almış olacak 
tasarımcı sayısı - - 

Hedef 6.5: Personelin yabancı dilini geliştirmek üzere her yıl 
en az 15 kişiyi yabancı dil eğitimine göndermek. 

Yıllar itibari ile yurtdışında yabancı dil eğitimi almış 
olacak personel sayısı - - 

Hedef 6.6: Her yıl yurtdışı ihtisas fuarlarına en az bir 
kurumsal katılım sağlamak. 

Yıllar itibari ile katılınmış olacak yurtdışı ihtisas 
fuarı sayısı - - 

Hedef 6.7: Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim 
için yılda en az dört seminer/atölye çalışması hizmeti temin 

etmek. 

Yıllar itibari ile idari personelin katılmış olacağı 
eğitim/seminer sayısı 24 %100 

Hedef 6.8: Teknik personelin mesleki verimliliklerini 

arttırmak üzere her yıl yurtdışından alanında isim yapmış en 

az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek. 

Yıllar itibari ile ülkemize davet edilmiş olacak isim 

yapmış teknik personel sayısı 4 %100 

Hedef 6.9: Her yıl yurtiçi ihtisas fuarlarına her bölgeden üçer 
kişi ile bireysel katılım sağlamak. 

Yıllar itibari ile yurtiçi ihtisas fuarlarına katılmış 
olacak personel sayısı - - 

Hedef 6.10: Her yıl üç idari personeli alanlarında gelişimini 
sağlamak üzere yurtdışına bir ay süreli eğitime göndermek. 

Yıllar itibari ile alanlarında gelişimi sağlamak 
amacıyla yurtdışı eğitime gönderilmiş olacak idari 

personel sayısı 
- - 
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Hedefe ulaşan Performans Göstergesi Oranı 29/45
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