
 

 
 

 PENDİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
LİSELER ARASI TİYATRO YARIŞMASI 2021 ŞARTNAMESİ 

           
         AMAÇ          Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini 
arttırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmaktır. Sanatın ve tiyatronun insan 
yaşamında vazgeçilmez bir gerçek olduğundan yola çıkarak, gençlerin amatör duygularını harekete geçirebilmek, tiyatronun 
evrensel dilini kullanarak sanatla barışık, ekip çalışmasına uyumlu, kendini iyi ifade edebilen, üretebilmenin coşkusunu 
yaşayan bir gençlik oluşturabilmek, gençleri bu konuda cesaretlendirebilmek ve en önemlisi gençleri iyi birer tiyatro izleyicisi 
yapabilmek.  
 
        YARIŞMANIN DAYANAĞI         Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 
 
        KAPSAM         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı  her türdeki resmi/özel tüm liseler Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına devam 
etmekte olan öğrencilerden oluşturdukları en az 5, en çok 15 kişilik gruplarla yarışmaya katılabileceklerdir. 
 
         BAŞVURU          Yarışmaya katılmak isteyen okulların öğrenci isim listeleri, oyun metni ve sorumlu öğretmenlerin iletişim bilgilerinin 
ekteki forma işlenerek 21 MAYIS 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar üstyazı ile dys  üzerinden Tevfik İleri İlkokulu 
Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. (Özel okullar başvuruya ait evraklarını pendik.tevfikileri@hotmail.com 
adresine e-posta ile gönderebilirler.) 
 
         KONU / TÜR         2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla Mehmet Akif’in şiirlerinden oluşturulan tiyatro oyunları yarışmada yer alabilecektir.   
 
          YARIŞMA ŞARTLARI 1- Yarışmaya katılım belirtilen tarihe kadar ilgili lise müdürlüğü tarafından yapılmalıdır. Başvurusunu belirtilen 

tarihe kadar yapmayan liseler, hiçbir şekilde yarışmaya katılamazlar. 2- Yarışmaya Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm liselerin Hazırlık, 9.10.11 ve 12.sınıflarına 
devam etmekte olan öğrenciler katılabilecektir. 3- Bakanlıkça tavsiye edilmiş; Türkçenin doğru, güzel ve etkili olarak kullanıldığı öğrenci seviyesine uygun 
oyunlar seçilmelidir. Argo ve küfür içerikli konuşmaların yer aldığı oyunlar yarışmaya katılamaz. 4- Oynanacak oyunlar 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden oyunlaştırılan 
eserler olabileceği gibi, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’nın yazım sürecini, Milli Mücadele ve İstiklal 
Marşı’nın kabulünü işleyen eserler olmalıdır. Konu, öğrencilerin seviyesini aşmayacak tarzda olmalıdır. Oyun 
metnini öğretmen ya da öğrenciler de kaleme alabilir. 5- Genel ahlaka, inanca, milli ve manevi değerlere, örf - adet ve geleneklere ters düşen oyunlar yarışmaya 
katılamaz. Oyun seçiminde, öğrenci adabına uymayan, öğrencileri aşan, öğrenciyi rencide eden konular 
içermemesine dikkat edilmelidir. 6- İsteyen topluluk -oyuncu hariç- profesyonel yardım almakta serbesttir.  7- Oyunların süresi en fazla 45 dakika ve en çok iki perdelik olacaktır.  8- Yarışmaya her okul tek oyunla katılabilir. Bir ekipte en fazla 15 öğrenci yer alabilir. 9- Yarışmacıları değerlendirecek jüri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek üç Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni, bir görsel sanatlar öğretmeni, bir müzik öğretmeni ile Pendik Belediyesi tarafından 
belirlenecek iki profesyonel tiyatrocu olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Bir Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni de denetmen olarak görevlendirilir. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan okulların öğretmenlerinden 
olamaz. Profesyonel tiyatro oyuncusu olan jüri üyeleri, okullarda öğrencileri yarışmaya hazırlayan ya da oyun 
metnini kaleme alan kişilerden olamaz. 10- Yarışmada oyunların sergilenme sırası, yarışma tarihinden bir hafta önce yarışma koordinatörü ile jüri üyeleri 
ve katılımcı okulların sorumlu öğretmenlerinin huzurunda çekilecek kura ile belirlenir. 11- Yarışma günü her okul kendi oyununu izlemek üzere okullarına ayrılan vakitte (oyun ekibindeki sorumlu 
haricinde) başlarında sorumlu bir idareci ve öğretmen bulunmak şartı ile izleyici getirebilir. 12- Yarışmacı öğrenciler diğer okulların oyunlarını sorumlu öğretmenleri nezaretinde izleyebilirler. Ancak hiçbir 
şekilde salonun ve tiyatronun ahengini bozacak davranışlarda bulunamazlar. Bu şekilde davranan öğrencilerin 
okulu, yarışma dışı kalır, elenir. Yarışmacı öğrenciler dışında, bir okul kendi sergilediği oyun dışında diğer 
oyunları izleyemez.    13- Yarışma saatinde salonda hazır bulunmayan okul yarışma dışı kalır.  14- Yarışmaya itirazlar jüri tarafından karara bağlanır. Jürinin vereceği karar kesindir.               



 
 

      
                ÖDÜLLER 

- Ödüllendirme en iyi başrol (bayan), en iyi başrol (erkek), en iyi yardımcı başrol (bayan), en iyi yardımcı başrol (erkek), 
en iyi oyun, en iyi dekor, en iyi kostüm, en iyi koreografi dallarında yapılacaktır.   

-      Gerekli görülen durumlarda jüri özel ödülü verilebilir.  
              -      Ödüller İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.  

-      Ödül töreni yeri ve zamanı daha sonra bildirilecektir.  
 

 
            YARIŞMA TAKVİMİ: 
 

Okulların Yarışmaya 
Katılacak Öğrenci ve Oyun 

İsimlerini Bildirmesi 
Gereken Son Başvuru Tarihi 

Tiyatroların Gösterim Tarihi/Saati ve 
Yeri 

Ödül Töreni Tarihi/Saati 
ve Yeri 

21 Mayıs 2021 
 

 
Daha sonra 

bildirilecektir. Daha sonra bildirilecektir. 
 

               
 

                DİĞER HUSUSLAR - Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu teknik şartnamede belirtilen hususları, yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde  
tüm şartları) değiştirme yetkisine sahiptir. 
 

- Bu teknik şartnameyi Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışma koordinatörü yürütür. 



 

 
 

  

EK: 1 
 

PENDİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
LİSELER ARASI TİYATRO YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

 
 

Okulun adı  
Okul iletişim bilgileri  
Oyunun adı  
Oyunun yazarı (Öğretmen/öğrenci ise 
belirtilecek. Yayınlanmış bir eser ise 
yayın adı, yayınevi, yayın yılı ve yeri 
belirtilecektir.)  

 

(Çeviri ise) Çevirmeni  
Oyunun süresi  
Kaç perde olduğu  
Başvuru tarihi  
Sorumlu öğretmenin  
Adı Soyadı 
e-postası 
Telefonu 

 
 
 
 

Katılan öğrenci sayısı  
  

 
Oyunda Görevli Öğrencilerin  

S.No Adı Soyadı Okul No Sınıfı Oyundaki Görevi (rolü) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
 
Ek: Oyun metni (……. Sayfa) 

 
 

Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarım. ….. /.…/2021 
                                                                                                                                
                                                                                                                              Okul Müdürü 
                                                                                                                                 Adı Soyadı 
                                                                                                                                İmza-Mühür 


