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KADIKÖY BELEDİYESİ 

ULUSAL TİYATRO SAHNE ESERİ (OYUN) YARIŞMASI 2020 

ŞARTNAME 

1. KONU VE AMAÇ 

KADIKÖY BELEDİYESİ, ülkenin edebiyat ve sanat hayatının canlandırılmasına 

yeni eserler yaratılmasına katkıda bulunmak için yaptığı çalışmalar çerçevesinde 

müzik ve sahne sanatları alanında da ulusal ölçekte ödüllü yarışmalar 

düzenlemektedir. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) 

Yarışmaları olumlu sonuçlar vermiştir. Kadıköy Belediyesi 2020 yılında da 

üçüncü defa “Tiyatro Sahne Eseri (Oyun)” Yarışması düzenlemektedir. 

Yarışmanın amacı Türk tiyatro edebiyatı repertuvarına yeni ve özgün oyunlar 

kazandırmak, oyun yazarlarını teşvik etmek, edebiyatçı ve şairleri tiyatro oyunları 

yazmaya teşvik etmektir. 

2. YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

a- Bu yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları katılabilir. 

b- Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz. 

c- Yarışmaya katılacak eserlerin TC. Anayasası’nın hükümleri içinde, 

Cumhuriyetimizin niteliklerini gözeten, çağdaş bir anlayışla kaleme alınmaları 

beklenir. 

3. YARIŞMAYA KATILMA VE ESERLERİN TESLİM ŞARTLARI 

a- Yazarlar yarışmaya birden çok eserle katılabilirler. Her eser için ayrı bir rumuz 

kullanılması ve her eserin ayrı bir kargo zarfı ile gönderilmesi gerekmektedir. 

b- Yarışmaya hiç sahnelenmemiş, başka yarışmalara katılmamış; telif hakkı kesinlikle 

ve tam olarak katılımcıya ait, özgün eserler kabul edilir. Gönderilen eser bir uyarlama 

olacaksa orijinal eser sahibinin imzalı izni bulunan geçerli bir belge gönderilmelidir. 

c- Yarışmaya katılacak eserin konu seçiminde yazar serbesttir. Eserin uzunluğun 

(oyun sahneleme süresinin) yaklaşık bir buçuk/iki saat olması gözetilmelidir. 
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d- Eserlerin düzgün, anlaşılır bir Türkçe anlatımla yazılması beklenmektedir. 

e- Yarışma yetişkin oyun yarışmasıdır, çocuk oyunları yarışmaya kabul edilmez. 

f- Yarışmaya katılacak eserler A4 boyutunda kağıda basılı Times New Roman yazı 

karakteriyle 14 puntoda yazılmış ve spiralle dosyalanmış olmalıdır. Eser, 8 adet basılı 

nüshası ve 8 adet CD kopyasıyla,   

(Ulusal Tiyatro Sahne Eseri Yarışması) 

KADIKÖY BELEDİYESİ  

TARİH EDEBİYAT SANAT KÜTÜPHANESİ (TESAK)  

Caferağa Mah. Rıhtım Cad. No:2/3 (Eski Başkanlık Binası)  

Kadıköy/İSTANBUL 

adresine 15 Temmuz 2019 saat 17.30’a kadar posta, kargo veya kurye ile 

gönderilmelidir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

g- Katılımcılar eserlerini 8 adet basılı eser nüshası ve 8 adet CD olarak kapalı bir 

ESER ZARFI içinde vereceklerdir. Eserler, her bir nüshanın ilk sayfasının sol üst 

köşesinde altı harf ve/veya rakamdan oluşan bir RUMUZ ile gönderilmelidir. Aynı 

rumuz her bir CD üzerinde de yer almalıdır. Ayrıca üzerinde yine aynı Rumuz’un 

bulunduğu kapalı bir KİMLİK ZARFI içinde, yazarın adı-soyadı; kimlik fotokopisi, 

açık posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve kısa özgeçmişi ile yazarın, 

yarışmaya katılan eserin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre 

sahipliğini beyan eden imzalı bir beyanı bulunacaktır. Eser sahibi birden fazla (Ortak 

Eser) ise tüm yazarlar için aynı belgeler Kimlik Zarfı’na konulacaktır. ESER ZARFI 

ve KİMLİK ZARFI, yine üzerinde yalnızca Rumuz bulunan KATILIM ZARFI içinde 

teslim edilmelidir. 

h- Zarfların üzerinde eser sahibinin kimliğini, ismini belirten hiçbir yazı, işaret, ifade 

bulunmayacaktır. Teslim şartlarına uymayan veya eksik belge ve bilgi ile gönderilmiş 

olan eserler yarışma dışı bırakılacaktır. 

4. ÖDÜLLER 

a-      Birincilik ödülü 12.500 TL. 

    İkincilik ödülü 10.000 TL. 

    Üçüncülük ödülü 8.000 TL 
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    İki adet mansiyon ödülü 6.000’er TL. 

b- Ödül alan eserlerin telif hakları yazara aittir. Yarışma sonrasında istediği tiyatro 

topluluğunca sahnelenebilir. Eserlerin sahnelenmesi halinde program broşürü, afiş, 

flyer, internet paylaşımı ve basın bildirilerinde Kadıköy Belediyesi’nin işbu 

yarışmasında ödül aldığı yazılacaktır.  

c- Seçici Kurul, ödüllerin biri, birkaçı veya hepsi için uygun eser bulamadığı takdirde 

ödül verilmeyebileceği gibi; ödüller arasında toplam maddi tutarı aşmamak şartıyla 

düzenleme yapabilir. 

d- Seçici Kurul’ca uygun görülen eserler Kadıköy Belediyesi tarafından yarışma 

bitiminden itibaren sekiz ay içinde bir kitap halinde yayımlanır. Eserlerin Kadıköy 

Belediyesi’nce yapılan birinci baskıdan sonraki basım hakları yazarına aittir. Eserlerin 

bu ilk baskısı için telif bedeli ödenmez. 

5. ÖN SEÇİCİ KURUL VE SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ 

(soyadı alfabetik sırasıyla) 

SEÇİCİ KURUL 

Orhan Alkaya 

Kemal Aydoğan 

Cevat Çapan 

Yücel Erten 

Dikmen Gürün 

Süreyya Karacabey 

Nesrin Kazankaya 

ÖN SEÇİCİ KURUL 

 Levent Aras 

 Günay Ertekin 

 Sinem Özlek 

 

6. ÖN SEÇİCİ KURUL VE SEÇİCİ KURUL’CA ESERLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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a- Yarışmayan katılan eserler, Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

tarafından son teslim tarihi itibarıyla ÖN SEÇİCİ KURUL üyelerine ulaştırılır. Ön 

Seçici Kurul üyeleri 20 Ekim 2019 tarihine kadar incelemelerini tamamlar. 21-25 

Ekim 2019 tarihinde TESAK’ta gerçekleşecek olan Ön Seçici Kurul Toplantısı’nda, 

değerlendirilmeye uygun bularak SEÇİCİ KURUL’a önerecekleri eserleri tespit eder 

ve bir değerlendirme raporu hazırlarlar. 

b- Bu rapor ve değerlendirilmek üzere seçilen eserlerin Seçici Kurul’a ulaştırılması 

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılır. Seçici Kurul 

üyelerinden isteyenler yarışmaya gönderilen eserlerin tümünü inceleyebilirler. Seçici 

Kurul üyeleri 5 Ocak 2020 tarihine kadar kendi incelemelerini tamamlar ve 6-10 

Ocak 2020 tarihleri arasında TESAK’ta nihai karar toplantısı yapılır.  

c- Kurul, toplantı için bir üyesini başkanlığa seçer. Ön Seçici Kurul’ca önerilen 

eserlerin değerlendirilip derecelendirilmesi kararları oy çokluğu ile alınır. Kurul, 

ödüllerden bazılarını veya hiçbirini vermeyebilir. Veya ödüllerin toplam tutarı içinde 

kalmak şartıyla ödülleri derecelendirip paylaştırabilir. 

d- Sonuç kararları RUMUZ’lara göre Seçici Kurul üyeleri tarafından imzalanan bir 

TUTANAK ile belirlenir. Bu belirlemeden sonra kazananların KİMLİK ZARFI ödül 

sekretaryasını yürüten TESAK görevlileri tarafından Seçici Kurul üyeleri önünde 

açılır ve kazananların isimleri (kimlikleri) tespit edilir. İsimler, kurul üyelerinin imzalı 

tutanağına eklenir. 

e- Ödüller, sonuçların belirlenmesini izleyen dört hafta içinde Kadıköy Belediyesi 

tarafından düzenlenecek bir törenle kazananlara verilir. 

f- İhtiyaç halinde Seçici Kurul üyelerinin talebi üzerine değerlendirme süresi 

uzatılabilir. 

g- Yarışmayla ilgili işlemler ve Seçici Kurulların sekretarya işleri TESAK 

görevlilerince ve gerekirse Kadıköy Belediyesi tarafından görevlendirilecek personel 

tarafından yapılır. 

7. ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI 

Ödüller, kazananların Seçici Kurul tarafından belirlenmesini izleyen on gün içinde 

yarışma web sitesinde açıklanır ve dört hafta içinde Kadıköy Belediyesi tarafından 
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düzenlenecek bir törenle kazananlara verilir. Seçici Kurul kararları kesindir. İtiraz 

edilemez. 

8. Bir Seçici Kurul üyesi değerlendirme sürecine katılamadığı takdirde idare yeni 

bir üye belirleyebilir. 

9. Yarışmaya katılanlar işbu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. 

Anlaşmazlıklarda TC İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri yetkilidir. 

10. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlandıktan sonra sahiplerine iade 

edilmez. 

 


