
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ YARIŞMA BAŞVURU FORMU 
 

Katılımcının Rumuzu : 

 
Eserin  Adı : 

 
Katılımcının Adı Soyadı : 

 
TC Kimlik Numarası : 

 
Meslek- Branş : 

 
Eğitim Durumu : 

 
Doğum Tarihi : 

 
Yarışmaya katıldığı ilçe : 

 
Cep Telefonu : 

 
Eposta Adresi : 

 
Adresi : 

 
 
 

KVKK SÖZLEŞMESİ 
Yukarıda beyan ettiğiniz bilgiler, Altıeylül Belediyesi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu (KVKK) kapsamında saklanacaktır. Formdaki bilgilerin doğruluğu ve olası değişikliklerden 

doğan bildirim yükümlülüğü beyan edene aittir. Beyan edilen bilgilerin doğru olmaması nedeni ile 

doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, beyan eden sorumlu olacaktır. Belediyemiz, bu bilgilere 

ulaşmanıza, kontrol etmenize ve düzenlemenize olanak tanıyacak dijital ortamlar size sunabilir.  Bu 

ortamlardaki bilgilerin doğruluğu, kontrolü beyan eden tarafından sağlanacaktır. Belediyemiz 

çalışanlarınca bu bilgilerinizin ulaşılabilir olduğunu kabul etmiş sayılacaksınız. 

Başvurduğum eserin ödül alıp almadığına bakılmaksızın, diğer belediyeler veya ilgili 

kurum/kuruluşlarca yaygınlaştırılması amacıyla Altıeylül Belediye Başkanlığı tarafından 

yürütülebilecek her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılmasına rıza gösterdiğimi, 

bu durumdan kaynaklanabilecek herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağımı, 

Yarışma kapsamında, sunmuş olduğum kişisel verilerimin, sadece bu amaç için Altıeylül 

Belediye Başkanlığınca fiziki ve elektronik ortamda işlenmesi, depolanması ve mali evraklarda 

kullanılması, her türlü yasal tedbir Altıeylül Belediye Başkanlığınca alınmak üzere izin 

verdiğimi, 

Yarışma neticesinde derece kazanmam durumunda, ismimin ve bu kapsamda çekilen 

fotoğrafımın yerel ve ulusal basın organlarında yayınlanmasına izin verdiğimi, 

 

 
Yarışma şartlarını ve KVKK Sözleşmesini okudum ve tüm koşulları 

kabul ediyorum. 
Adı-Soyadı 

İmzası 



 
 
 

 

 

                                            

 

 

ALTIEYLÜL KURTULUŞ FESTİVALİ 

KÜLTÜR SANAT YARIŞMALARI KAPSAMINDA 

                                             OYUN YAZARLIĞI YARIŞMASI 

KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

 

Yarışmanın Konusu: Kuvayi Milliye / Kurtuluş 

Yarışmanın Amacı: Altıeylül Belediyesi adını ilimizin kurtuluş günü olan (6 Eylül 1922) 

den almıştır. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında “Kurtuluş” temasıyla 

bir Tiyatro Oyun Yazarlığı yarışması düzenleyerek birlik ve beraberlik ile Kuva-yi Millîye 

ruhunu yeniden canlandırmak, unutulmaya yüz tutmuş tarihi olay, kişi, yer vb. konularda 

gerekli araştırmaların yapılarak yazılacak eserlerin İlçemize kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tiyatro Oyun Yazarlığı Yarışması Katılım Koşulları: 

1) Adaylar en fazla 1 (bir) özgün eser ile başvurabilir.  

2) 18 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olmak gerekmektedir 

3) Öykü, roman, şiir gibi eserler, uyarlamalar, çocuk-gençlik oyunu, pandomim, dans 

tiyatrosu ve kısa oyun metinleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4) Teslim edilen oyunların daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş olması 

gerekmektedir.  

5) Sonuçlar açıklandıktan sonra dahi fark edilmiş olsa, şartlara uymadığı tespit edilen 

eser sahiplerinden ödülleri geri alınır.  

6) Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır. 

7) Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya 

kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından 

doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.  

8) Katılacak eserler biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin kuralları 

çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.  

9) Belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

10) Adaylar, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını 

birinci baskı için Altıeylül Belediyesi’ne devrettiğini kabul eder. 

11) Dereceye giren oyunlar Altıeylül Belediyesi tarafından sahnelenebilir. Oyunun başka 

tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Altıeylül Belediyesi'nin yazılı iznine tabidir.  

12) Yarışmaya katılan her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş 

sayılır.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tiyatro Oyunu Formatı İle İlgili Koşullar 

1) Oyun metni A4 boyutunda, 12 punto Times New Roman fontu ile bilgisayar 

ortamında yazılarak sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 2 (iki) nüsha basılı ve 1 (bir) 

dijital kopyası USB/Flash Bellek ile birlikte aşağıda belirtilen adrese 

gönderilmelidir/teslim edilmelidir.  

2) Her nüshanın ilk sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı, sayfa sayısı 

ve rumuz yer almalıdır. İkinci sayfada ise oyunun adı, rumuz, yarım sayfalık oyun 

özeti ve oyun kişileri bilgisi yer almalıdır.  

3) Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır. 

4) Kapaktan başlayarak her sayfanın sağ altında sayfa numarası olmalıdır. 

 

Tiyatro Oyunu Gönderim Koşulları: 

1. Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların 

formu eksiksiz doldurması gerekmektedir. 

2. Eser ve Başvuru Formu PDF formatında oyunyazarligiyarismasi@altieylul.bel.tr 

adresine eposta ile gönderilecektir. 

3. Başvuru formu ıslak imzalı olarak taranmalıdır ve PDF formatında yollanmalıdır. 

4. Yarışmaya katılacak eserin her sayfası yazarı tarafından paraflanmalıdır ve PDF 

formatında yollanmalıdır. Eserin Word formatında bir kopyası da e-posta ile 

gönderilmelidir. 

5. E-posta gönderilerinde, iletinin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teyit 

epostası almamış olan yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından Altıeylül 

Belediyesi sorumlu değildir. 

 

Tiyatro Oyunu Yarışması Şartnamesi: 

1. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Altıeylül Belediyesi ön inceleme kurulu 

tarafından format açısından incelenecektir. Yarışmaya uygun bulunmayan eserler, 

seçici kurul değerlendirilmesine alınmayacaktır. 

2. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday eserler ön elemeden 

geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe 

değer görülen kişilere ödülleri, daha sonra duyurusu yapılacak bir törenle verilecektir. 

3. Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen eserlerin telif 

haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Altıeylül 

Belediyesi’ne geçmiş olduğunu kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Altıeylül Belediyesi, 

yarışmaya katılan eserler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya 

katılan eserlerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Altıeylül Belediyesi’ne ait 

olup; yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. 

4. Yarışmaya katılan eserler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde 

editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren eserler 

değerlendirme dışı bırakılabilir. 

5. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye 

girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden 



 
 
 

 

 

kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması 

gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait, özgün ve başka  

 

 

 

bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu 

taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri 

alınır. 

6. Eserlerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu 

becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına 

uygunluk gibi özellikler aranacaktır. 

7. Altıeylül Belediyesi’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez. 

9. Altıeylül Belediyesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

10. Seçici kurul, eserleri rumuzları ile okuyacak, yazarların gerçek isimleri gizli 

tutulacaktır. 

 

Seçici Kurul 

1. Tamer ÇALLIOĞLU –Tiyatro Oyunu Yönetmeni – İngilizce Öğretmeni  

2. Veli BİÇGİN - Tiyatro Oyunu Yönetmeni, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

3. Muhammed ÇAKIR  - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (BAYŞAD Kurucu Üyesi) 

 

 

Ödüller: 

Birinciye 4.000,00 TL 

İkinciye 2500,00 TL 

Üçüncüye 1.500,00 TL 

Jüri Özel Ödülü 1.000,00 TL 

Mansiyon Ödülü 500,00 TL 

 

Yarışma Takvimi: 

Yarışmanın Başlangıç tarihi; 01 Temmuz 2022 

Son Katılım Tarihi: 26 Ağustos 2022 (Saat 18:00) 

Ön İnceleme Tarihi; 27-28 Ağustos 2022 

(Format ve katılım şartları açısından değerlendirilecektir.) 

Seçici Kurul İnceleme Tarihi; 29 – 30 Ağustos 2022 

Sonuç Açıklanma Tarihi; 2 Eylül 2022 

Ödül Tarihi; 6 Eylül 2022 

 

 

Yarışma Sekretaryası 

Başvuru sahipleri, yarışma ile ilgili sorular için 444 06 09 numaralı telefonu arayabilirler.  

Eserlerin iletileceği oyunyazarligiyarismasi@altieylul.bel.tr mail adresinden katılımcıya 

eserin ulaştığına dair geri bildirim maili gönderilecektir. 

 

 


