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27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ KAPSAMINDA LİSELER 

ARASI PIKTES TİYATRO YARIŞMASI KILAVUZU 

 
   

1. YARIŞMANIN ADI: 
“27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Kapsamında Liseler Arası PIKTES Tiyatro Yarışması” 
 

2. KONUSU: 

PIKTES’in yürütüldüğü 26 proje ilinde Bakanlığımıza bağlı resmi okullarda kayıtlı olan 

yabancı uyruklu ve Türk lise öğrencilerinin katılacağı, en az 4 en fazla 16 oyuncudan 

oluşan “Tiyatro Yarışması ”düzenlenecektir. Bu kılavuz, yarışma ile ilgili tüm bilgileri 

kapsamaktadır. 
 

3. İÇERİK: 

Yarışmaya katılacak oyun; “komşu, arkadaş, aile, kardeş ilişkileri, farklı kültürlerin 

yaşamı, yardımseverlik, merhamet, dostluk, özdenetim, sabır, dayanışma, diğerkâmlık, 

sorumluluk” konularında ve “komedi” türünde düzenlenecektir (Komedi; günlük 

hayatların, sosyal olayların ve sıradan insanların gülünç, eğlendirici yönlerini göstermek 

amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirmeyi amaç edinen tiyatro çeşididir). 
 

4. TÜRÜ:  

Tiyatro Yarışması 
 

5. SÜRESİ: 

Duyuru Tarihi   : 28.01.2022 

Eserlerin Son Teslim Tarihi : 14.03.2022 

Yarışma Sonuçları İlan Tarihi : 28.03.2022 
 

6. İLLER: 

PIKTES faaliyetlerinin yürütüldüğü 26 proje ili: Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, 

Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 

Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, 

Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Yalova. 
 

7. HEDEF GRUBU: 

PIKTES’in yürütüldüğü 26 proje ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda 

kayıtlı Türk ve yabancı uyruklu lise öğrencileri arasında. 
 

8. AMACI: 

Yarışma ile; 

a) Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurulmasına katkı 

sağlaması, 

b) Öğrenciler arasında ortak değerlerde sosyal uyumlarına katkıda bulunması, 

c) Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarını sağlaması  

amaçlanmaktadır.  
 

9. KATILIM ŞARTLARI: 

a) Yarışmaya PIKTES’in yürütüldüğü 26 proje ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

resmî okullarda kayıtlı lise öğrencileri katılabilecektir. 

b) Yarışmaya katılacak ekip en az 4, en fazla 16 kişiden oluşmalıdır. Ekibe dâhil olan 

öğrencilerin yarısı Türk uyruklu, yarısı yabancı uyruklu olmak zorundadır. 
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c) Tiyatro oyununda kullanılacak dil “Türkçe” olmak zorundadır. 

d) Tiyatro yarışmasına katılacak ekip, Ek-1’de yer alan başvuru formunu dolduracaktır. 

e) Yarışmada sergilenecek oyunlar özgün (ekiplerin kendilerinin yazdıkları oyunlar) veya 

hazır yazılmış (belirli bir yazara ait sergilenmiş) oyunlar şeklinde olabilecektir. 

f) Yarışmada sahnelenecek eserlerin süresi en az 10, en fazla 20 dakika olacaktır. Ana ve 

ara dekor taşımaları ile oyun sonrası selamlama süresi dâhil edilmez. Süre aşılması 

durumunda, eser değerlendirmeye alınmayacaktır. 

g) Oyunlara ait videoların ses ve görüntü kayıtları iyi, anlaşılabilir olacaktır. 

Sorunlu/kötü ses ve görüntü yapısına sahip videolar kabul edilmeyecektir (Kötü 

Görüntü; dip netlik, netlik, beyaz ayarı, ışık düzenlemesi yapılmadan çekim 

yapılması, 480 P’den az çözünürlük olması ve performans sergileyen yarışmacıların 

görüntülenmemesi ya da flu bir şekilde görüntülenmesini ifade eder. Kötü ses; dip 

sesi (seste olmaması gereken gürültü, farklı sesler) ve abartılı ses efektleri olan, 

performans sergileyen yarışmacının sesinin net olarak algılanmadığı, ses kalitesinin 

256 KBPS’den az olduğu durumları ifade eder). Videolar DVD veya harici bellekte 

teslim edilecektir. 

h) Yarışma için çekilecek videolarda kurgu teknikleri serbest olup, sahnelenen oyunun 

tek bir mekânda icra edilme zorunluluğu vardır. 

i) Yarışma öncesi, yarışma esnasında veya yarışma sonunda organizasyona, diğer bütün 

görevlilere karşı, küfür, kötü söz söyleyen, ahlaka aykırı hareketlerde bulunan, 

organizasyon ve yarışmayı protesto eden, sözlü veya fiziki saldırganlık yapan, 

organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların, okul dışından yarışmacı olarak 

yarışmaya katılan ekipler diskalifiye edilir. Ekip üyeleri oyun sahnelenmeden önce 

okul öğrencileri olduklarına dair belgeyi düzenleyerek ibraz etmek zorundadırlar. 

j)  26 ilden gelen gösteri videoları, “PIKTES Merkez Ofisi Jürisi” tarafından incelemeye 

alınacak olup, dereceye giren ekip jüri tarafından belirlenecektir. 

k) Yarışmada ilk üç dereceye giren ekiplere ödül verilecektir.  
 

 

10. FAALİYET TAKVİMİ 

 

FAALİYET TAKVİMİ SON TARİH 

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 
28 Ocak 2022 

2- Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere 

duyurulması 28 Ocak 2022 

3- Eserlerin ve telif belgelerinin (EK-2) okul müdürlüklerine 

öğrenciler tarafından son teslim tarihi 
14 Mart 2022 

4- Eserlerin ve telif belgelerinin okul müdürlüklerince PIKTES İl 
Koordinatörlüğüne gönderilmesi  15-17 Mart 2022 

5- Eserlerin ve telif belgelerinin PIKTES Merkez Ofise gönderilmesi 
18 Mart 2022 

6- PIKTES Merkez Ofisince eserlerin değerlendirilmesi 21-25 Mart 2022 

7- İlk 3’e giren eserin ve Türkiye genelinde birinci olan eserin 

duyurulması 28 Mart 2022 



 

T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

(Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun 

Desteklenmesi Proje Koordinatörlüğü)                                                                 

 

 

3 

 

 

 

11. UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 

a. Yarışma kılavuzu okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır. 

b. Okul idaresi tarafından öğrencilerin yarışmaya katılımları teşvik edilecektir. 

Yarışmaya katılacak her ekibin başında bir (1) danışman öğretmen bulunacaktır. 

c. Yarışma dekoru ve oyuncu kostümleri ekiplere aittir. 

ç.  Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan tiyatro oyununun videosu okul müdürlüklerine 

teslim edilecektir. 

d.  Okul müdürlüklerine gelen eserler okul müdürlüğünce şartları taşıyıp taşımadığı 

kontrol edilerek PIKTES İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir. 

e. Okul müdürlüğünce yarışmaya katılan öğrencilere Ek-2’de yer alan Telif Belgesi 

imzalatılacaktır. Eserler ve imzalı Telif ve İzin Belgeleri PIKTES İl 

Koordinatörlüğüne gönderilecektir. 

f. Eserlerin PIKTES İl Koordinatörlüğüne gönderilmesinde okul müdürlüğünün işlem 

sırası; 

1. Yarışmaya katılan eserlerin yarışmaya katılım şartlarını taşıyıp taşımadığı 

kontrol edilecektir. 

2. Yarışmaya katılan öğrenciler Ek-3’deki Katılımcı Listesine yazılacaktır.  

3. Yarışmaya katılan öğrencilere Ek-2’de yer alan Telif/İzin Belgesi 

imzalatılacaktır. 

g.  Okul müdürlüklerinin PIKTES İl Koordinatörlüğüne göndereceği dokümanlar; 

1. Ek-1 Başvuru Formu, 

2. Ek-2 Telif Belgeleri, 

3. Ek-3 Katılımcı Listesi (PIKTES İl Koordinatörlüklerince Ek-3 Katılımcı 

Listesi Excel dosyasında tek bir liste olarak birleştirilecektir) ve 

4. Ek-4 Eser Videosu (DVD/Harici Bellek) 

ğ.  İl koordinatörlüğünce tüm dokümanlar PIKTES Merkez Ofisine gönderilecektir. 

h. PIKTES İl Koordinatörlüğü, yarışmaya katılan tüm eserleri ve ilgili dokümanları 

PIKTES Merkez Ofisine DYS ve PTT yoluyla gönderecektir. PTT kargo hizmeti 

aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilecek eser ve dokümanlar, Millî Eğitim 

Bakanlığı PIKTES Projesi Merkez Koordinatörlüğü Yaşam Caddesi No:7/41 Kat:13 

Ak Plaza Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir. 

 ı.  Okul müdürlüğü, öğretmen, veli veya öğrenci tarafından doğrudan PIKTES Merkez 

Ofisine gönderilen eserler ile kılavuzda belirtilen yarışma şartlarını ve uygulama 

esaslarını taşımayan eserler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

i. İl Koordinatörlükleri tarafından PIKTES Merkez Ofisine gönderilen eserler, PIKTES 

Merkez Ofisinin oluşturacağı jüri tarafından değerlendirilecektir. 

j. PIKTES Merkez Ofisin oluşturacağı jüri 26 ilden gelen eserleri değerlendirecektir. 

Ödül, dereceye giren ekipteki her üyeye verilecektir. 

k. Seyircilerle oyun metni/oyun arasında kültür çatışması meydana getirecek hiçbir siyasi 

görüş belirtilemez. Oyun metninde seyircinin sahip olduğu dinî, ahlaki, toplumsal ya 

da herhangi bir görüş ve inanç noktasına vurgu yapılamaz. Oyuncuların birbirine veya 

seyirciye yönelik hakaret içerikli söz, ima veya aşağılayıcı ifadeler kullanması 

kesinlikle yasaktır. 

l. İllerde ve PIKTES Merkez Ofisi’nde kurulacak olan komisyonların eserleri 

değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir: 
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Jüri Değerlendirme Kriterleri: 

 
 

m.   PIKTES Merkez Ofisine gönderilen eserlerin tüm telif hakkı Millî Eğitim Bakanlığına 

ait olacak olup, katılanlar tarafından eserler üzerinde hiçbir hak talep edilemeyecektir. 

n.   Düzenlenecek yarışmada dereceye giren ekip ve birinci seçilen danışman öğretmen de 

olmak üzere ekip üyelerinin tamamı aşağıda belirtilen şekilde ödüllendirilecektir. 
 

 

o.  Dereceye giren eser ve sahipleri için ödül töreni PIKTES Merkez Ofisi tarafından 

sonradan duyurulacaktır. 

 

12. YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU 
Yarışma sonuçları PIKTES resmî web sayfası olan https://piktes.gov.tr/ adresinden ve 

resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRİTERLER YÜZDE PUANI 

Metnin Çalışması (Mesaj-Önerme) 20  

Mimik-Jest 10  

Oyun Unsurlarının Sahneye Taşınması 15  

Oyunculuk (Beden Dili ve Rolüne Uygunluğu, Sahne 

Hâkimiyeti, Karakter) 

15  

Şive ve Yöresel Ağız 5  

Dekor, Kostüm, Oyun Aksesuarları ve Makyaj 15  

Jüri Takdiri 20  

GENEL TOPLAM 100  

DERECELER ÖDÜLLER 

Birincilik Dizüstü Bilgisayar 

İkincilik Tablet 

Üçüncülük Akıllı Saat 

https://piktes.gov.tr/
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EK-1 

 

 

LİSELER ARASI PIKTES TİYATRO YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 

 
 

EKİBİN / GRUBUN 

 

 ADI  

TİYATRO OYUNUNUN ADI  

 

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN 

 

ADI SOYADI  
TELEFONU  
 

 

EKİP (ÖĞRENCİ) BİLGİLERİ 

İL ADI SOYADI UYRUĞU SINIFI CİNSİYETİ 

(Kadın/ Erkek) 

TELEFON 
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EK-2 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 
 

Görünürlük Çalışmalarında Kullanılacak Resim, Fotoğraf, İsim ve Benzeri Malzemelerin Yayın 

Hakkı İzin, Taahhüt ve Telif / İzin Belgesi 

 

Öğrenci Adı Soyadı   : 

Kimlik No    : 

İl Adı     : 

İlçe Adı    : 

Okul veya Kurum Adı   : 

Veli veya Vasi Adı Soyadı  : 

Veli veya Vasi Kimlik No  : 

 
1- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03.10.2016 

tarihinde imzalan anlaşma kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler içerisinde yer alan 1.6 

Farkındalık Artırmada  ve Uluslararası Konferanslarda  ve aynı şekilde diğer faaliyetlerde, projenin 
etkinliğini artırmak ve kamu yararını tesis etmek amacıyla  kullanılacak görünürlük çalışmalarında 

kullanılmak üzere, velisi/vasisi olduğum yukarıda açık kimliği yazılı 

………………………………………………………… fotoğrafının, kişisel verilerinin ve onun 
tarafından hazırlanan diğer resim, şiir, fotoğraf ve görünürlük kapsamında değerlendirilecek her türlü 

çalışmanın, eserin yayınlanmasına izin veriyor ve rıza gösteriyorum. 

2- Bu proje kapsamındaki ortaya çıkan resim, şiir, fotoğraf ve diğer görünürlük çalışmalarında 

kullanılacak çocuğuma/öğrencime ait her türlü çalışmanın üzerindeki mali hakları, özellikle işleme, 
çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dâhil olmak üzere her türlü 

umuma iletim haklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na sınırsız olarak kullanılmak üzere devretmeyi 

velisi/vasisi olduğum ……………………………………………………………... adına kabul ve 
taahhüt ederim. 

Bu projeyle ilgili olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi 

veya açılacak davalarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk eser 

sahibi ve onun adına velisine/vasisine aittir. 
3- Bu projeyle ilgili olarak tüm telif haklarının T.C Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğunu 

beyan ve taahhüt ediyorum. Yayınlanacak olan resim şiir fotoğraf ve diğer görünürlük çalışmalarında 

kullanılacak çocuğuma/öğrencime ait her türlü çalışmanın/eserin yayınlanmasından kaynaklı hiçbir 
suretle maddi ve manevi bir hak talep etmiyorum. İleride doğacak her türlü maddi ve manevi 

haklarımdan velisi/vasisi olduğum ……………………………………………..adına feragat ediyorum.  

Bu proje kapsamındaki ortaya çıkan resim, şiir, fotoğraf ve diğer eserlerin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın bilgisi ve izni dışında farklı yerlerde, sosyal medya ve diğer dijital iletişim 

platformlarında yayınlanmasından ve ortamlarda izinsiz paylaşılmasından hiçbir suretle T.C. Milli 

Eğitim Bakanlığını sorumlu tutmayacağımı beyan ve taahhüt ederim. 

 
 

                  ……./..…/2022 

             (İmza)  

        Veli/Vasi Adı Soyadı: 
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EK-3 

 

KATILIMCI LİSTESİ 

 

 

Not: Liste Excel dosyası olarak hazırlanacaktır.  

 

Sıra 

No 

İl İlçe Okul/ 

Kurum 

Adı 

Öğrencinin Adı 

Soyadı 

Sınıfı Cinsiyeti Uyruğu Eserin 

Adı 

Diğer 

Katılımcılar

ın Adı-

Soyadı 

1          

2          

3          

4          

…..          

          

 

 

EK-4 

 

Eser Videosu (DVD/Harici Bellek) 

 

 

Not: Eser Videosunun olduğu DVD/Harici Bellek bir zarf içine koyularak üzerine il, oyunun 

adı, danışman öğretmenin adı soyadı, iletişim numarası yazılması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 


