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Sunuş 
 
Bu belge, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür 
Ekonomisi Envanteri 2010 Projesi kapsamında derlenen seriden biridir. Projenin iki ayağından biri 
olan Kültür Ekonomisi Envanteri, 21. yüzyıl İstanbul’unun büyüme akslarından biri olan kültür alanının 
geliştirilmesi için gerekli adımlara işaret etmek üzere tariflenmiş kapsamlı bir veri araştırma, 
haritalama ve değerlendirme çalışmasıdır. Bünyesinde bir çok uzman ve akademisyeni bir araya 
getiren söz konusu envanter çalışması ile ilk defa hem kamu sektörü, hem özel sektörü kapsayarak 
İstanbul’un kültür-sanat varlıklarının, mirasının ve ekonomisinin bir fotoğrafı çekilmiş olmakta ve 
toplanan verilerden yola çıkarak 21.yüzyıl başında İstanbul’un bir kültür başkenti olarak ilerlemesi için 
atılması gereken adımlara ve politikalara önerilerde bulunulmaktadır.  
 
Geniş tanımıyla sahne üzerinde veya sahne olarak algılanabilecek dönüştürülmüş herhangi bir 
mekânda izleyici önünde canlı olarak icra edilen tiyatro, dans, opera ve baleyi içeren gösteri sanatları 
alanı, İstanbul’un canlı kültür ve sanat hayatının en yaratıcı ve görünür alanlarından birisidir. Bu rapor 
kapsamında gösteri sanatlarında üretimden gösterime uzanan süreçte aktörler, altyapı ve etkinliklere 
dair mevcut veriler derlenmiş, çeşitli kurum temsilcileri ile yapılan mülakatlar doğrultusunda alanın 
durumu özetlenmiş ve İstanbul’da gösteri sanatlarının eğilimleri, sorunlar ve çözüm önerileri de 
dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  
 
Bu çalışmanın parçası olduğu İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırma 
Raporları dizisinin ortaya çıkmasını sağlayan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na, İstanbul 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne; İstanbul 2010 Kültür Mirası ve 
Kültür Ekonomisi Envanteri Proje’sinin koordinasyonunu yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
teşekkür ederiz. Büyük özveri ve titizlikle bu yeni alanda çalışan tüm proje ekibine, ve özellikle proje 
koordinatörü Hakan Tanrıöver’e, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Hale Ural ve Tuba 
Köksal’a, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili’ye,  TÜBA Başkanı Prof. Dr. 
Yücel Kanpolat’a, TÜBA proje koordinatör yardımcısı Dr. Ayşe Ergüven’e, İstanbul 2010 Ajansı 
direktörlerinden Suay Aksoy’a ve proje asistanı Afşin Altaylı’ya en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 

Asu Aksoy – Zeynep Enlil 
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Giriş 
 
İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri projesi kapsamında 2010 yılı içinde 
gerçekleştirilen İstanbul Kültür Ekonomisi Envanteri; güzel sanatların tüm dallarından medya, kültür 
endüstrileri ve yaratıcı hizmetlere kadar geniş bir alana ilişkin kapasite, işgücü, üretim, gösterim, 
sergileme, satış ve yatırımlara ilişkin mevcut verilerin toplandığı ve analiz edildiği bir araştırma 
sürecidir. Bu kapsamda “Gösteri Sanatları” altında geniş tanımıyla sahne üzerinde veya sahne olarak 
algılanabilecek dönüştürülmüş herhangi bir mekânda izleyici önünde canlı olarak icra edilen tiyatro, 
dans, opera ve bale üretim ve gösterim süreçleri konusunda İstanbul’a dair mevcut veriler toplanmış 
ve sektörde etkin bireyler ve çeşitli kurum temsilcileri ile yapılan mülakatlar doğrultusunda sektörün 
durumunu özetleyen, sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanan bu sektör raporu hazırlanmıştır.  
 
 

1. Sektörün Yapısı: Gösteri Sanatları Değer Zinciri 
 
Bu çalışma kapsamında gösteri sanatları alanının yapısı, öncelikle mevcut değer üretim zinciri 
üzerinden incelenecektir. Değer üretim zincirinde yaratımdan tüketime kadar olan süreçte farklı 
aktörlerin üstlendikleri rollere bakıldıktan sonra, günümüzde nasıl bir durum ve gelişmeden 
bahsettiğimizi anlamak üzere, sektördeki mevcut veriler üzerinden eğilimler tespit edilecek ve durum 
analizi yapılacaktır.  
 
Bu rapor kapsamında gösteri sanatları altında tiyatro, dans, opera ve bale alanlarını içerecek şekilde 
farklı mekân ve kurumsal yapılar altında eserlerin yaratımından, sahne üzerinde veya sahne olarak 
algılanabilecek dönüştürülmüş herhangi bir mekânda izleyici önünde canlı olarak icra edilene kadarki 
aşamalarda altyapı, aktörler ve çalışma biçimleri ele alınmıştır. Özellikle yaratım ve üretim alanında 
yoğun olarak bireysel ve küçük kurumsal yapılanmalar görülürken, sahneler ve diğer tüketim 
mekânları alanı belirleyen önemli aktörlerdendir. Gösteri sanatları alanında üretim zincirindeki temel 
aktörler aşağıda Gösteri Sanatları Değer Zinciri’nde gösterilmiştir. 
 
 

1.1. Yaratım ve Üretim 
 
Gösteri sanatlarında yaratım ve üretim süreci, bir eserin yaratılmasından üretilmesine, yani sahneye 
koyulmasına kadarki tüm aktörleri, mekânları ve üretim dinamiklerini kapsar. Yaratım sürecinde 
tiyatroda oyun/metin yazarı,  dramaturg ve yönetmen; dans, opera ve balede koreograf, besteci ve 
şef önemli bireysel aktörlerdir. Bir eserin ortaya çıkma ve üretim sürecinde, müzikten farklı olarak 
daha fazla aktör devreye girer. Üretimde oyuncu ve dansçılar başlıca aktörlerdir. Tiyatroda temelde 
kamu kurumları ve özel tiyatrolar alanı belirlerken, opera ve balede kamu kurumları, diğer dans 
alanında bağımsız inisiyatifler veya küçük dans grupları öne çıkmaktadır. Burada sahneler, gösteri dışı 
zamanlarda prova mekânı olarak kullanılması açısından üretim mekânları olarak dikkate alınmalıdır. 
 
 

1.2. Gösterim ve Tüketim 
 
Gösteri sanatlarında bir tiyatro veya dans gösterisinin sahnelenmesi sürecinde kostüm, sahne, ses ve 
ışık tasarımından prodüksiyon ekibine kadar birçok aktör devreye girmektedir. Mekânın önem 
kazandığı gösterim ve tüketim aşamasında sahneler ve festival/etkinlik mekânları ile bunlara destek 
hizmetler sağlayan kurum ve şirketler önemlidir. Organizasyonun türü ile mekânın özelliklerine göre 
bu alanda birçok aktör devreye girebilmektedir. Özellikle boş mekânları dönüştüren büyük festivaller 
gibi etkinliklerde; ses-ışık sistemi gibi teknik malzeme sağlayan şirketler ile alanın ihtiyaçlarına göre 
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temizlik ve güvenlik ile sağlık hizmetleri gibi servis sağlayıcılar devreye girer. Bunun yanında her tür 
etkinlik için web ortamında ve fiziki bilet satışında uzmanlaşmış şirketler de bu aşamada dikkate 
alınmalıdır. 
 
Şekil 1: Gösteri Sanatları Değer Üretim Zinciri 
 

 
 
 

1.3. Destek ve Ateşleyici Hizmetler 
 
Yaratımdan tüketime değer zincirinin her aşamasında farklı alanlarda ateşleyici faktörler, aktörler 
arası etkileşimi destekleyerek sistemin gelişmesi ve sürekliliği yönünde katkıda bulunur. Gösteri 
sanatları alanında bu anlamda etkin olan alanlar dolaşım, eğitim, arşivleme, yayıncılık, 
tanıtım/pazarlama ve finansman/yatırımdır.  
 
Dolaşım: Sanatçılar ile tiyatro ve dans gösterilerinin İstanbul içinde, Türkiye’de ve uluslararası alanda 
dolaşımı, üretimin çeşitlenmesi ve farklı izleyici gruplarına ulaşmak açısından oldukça önemlidir. Bu 
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bağlamda sanatçılar için rezidans programları ve atölye çalışmaları ile turneler ve festival katılımları 
önemli araçlardır.  
 
Eğitim: Gösteri sanatları alanında uzmanlaşmayı sağlayan üniversiteler ve konservatuvar eğitimi ile 
üniversite tiyatro kulüpleri ve amatör tiyatro grupları eğitim alanındaki önemli aktörlerdir.  
 
Arşivleme ve Yayıncılık: Üretimin niteliği ve sektörel dinamiklerin tartışıldığı gösteri sanatları üzerine 
süreli yayınlar ve gazetelerde bu alanda çıkan eleştiri yazıları, alanın kültürel belleğini oluşturur. 
Yayınların tüketim mekanizmalarındaki etkinliği, aynı zamanda tanıtım sürecini de desteklemektedir.  
 
Tanıtım/Pazarlama: Sektörel işbirliklerini artırma ve sektörün gelişimine katkı sağlamanın ötesinde, 
duyurma ve bilinçlendirme, izleyici geliştirme çalışmaları anlamında tanıtım faaliyetleri önemlidir.  
 
Finansman/Yatırım: Finansman ve yatırımlar, gösteri sanatlarında özellikle üretim aşamasında 
kaynak yaratarak üretimin koşullarını iyileştiren süreçlerdir. Ayrıca mekânsal ve fiziksel yatırım ve 
finansman da, sahneler ve altyapının teknik ve kapasite olarak geliştirilmesi açısından önemlidir.  
 
 

2. Gösteri Sanatlarında Eğilimler 
 
Gösteri sanatlarının İstanbul’daki lokomotifi tiyatro toplulukları ve sahnelerdir. En büyük aktörler ise 
kamu altında örgütlenmiş olan Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’dır. Şirketleşmiş özel tiyatroların yanında sayıları gittikçe artan 
bağımsız küçük tiyatro ve dans toplulukları ve inisiyatifler yer alır. Gösteri sanatları alanındaki 
aktörlerin çoğunluğu İstanbul’da uzun bir geleneği olan tiyatro alanında iş üretmektedir. Özellikle 
2000’li yıllardan itibaren daha çok gelişen dans ve performans alanında ise küçük ve esnek 
yapılanmalar söz konusudur.  
 
Gösteri sanatları alanı, ödenekli tiyatrolar dışında son yıllarda giderek daha görünür biçimde özel 
sektör ve yerel yönetimlerin sahneleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren kurum 
ve girişimlerin finansmanı ödenekli tiyatrolar dışında büyük ölçüde toplulukların veya tiyatroların 
farklı kaynaklardan sağladıkları gelirlerle (bilet satışları, sponsorluk, proje bazlı gelirler, vs.) mümkün 
olmaktadır. Bununla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın profesyonel, amatör, çocuk ve geleneksel 
tiyatrolara yönelik bir yardım fonu da bulunmaktadır. 
 
İstanbul’da kamu, resmi ve özel kurumlara ait olan 160’tan fazla sahne ve gösteri sanatları mekânı 
bulunmaktadır. Her biri bu sahnelerde yerleşik olmamakla beraber, 200’den fazla profesyonel tiyatro, 
dans, opera ve bale topluluğu çeşitli kurumsal yapılar altında veya bağımsız olarak üretim ve 
gösterimde bulunmaktadır. 2010 yılında 20 milyon TL’ye yakın ödeneği, 269 çalışanı ve İstanbul’un 
çeşitli semtlerine yayılmış 10 sahnesi ile İstanbul Devlet Tiyatroları bunun önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. İstanbul Devlet Tiyatroları ve İBB Şehir Tiyatroları yıllık programları, sanatçı ve teknik 
kadroları, kente yayılmış çok sayıda sahneleri ve ulaştıkları izleyici sayısı açısından alanın önemli 
aktörlerindendir, ancak yaratım ve üretimde güncellik ve öncülük açısından geriye kalan çok sayıdaki 
küçük ve orta ölçekli özel tiyatro ve dans topluluklarının yaptıkları üretimler ve programlar, 
sektördeki eğilimleri belirlemek açısından oldukça önemlidir.  
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2.1. Yaratım ve Üretim 
 
2000’li yıllardan itibaren Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nin biriken etkisi, dünya ve özellikle 
Avrupa sanat ortamıyla iletişimin artması, Türkiye’ye de açılan Avrupa kaynaklı fonlar ve sanatçı 
değişim programları, gösteri sanatları alanındaki sanatçıların kendilerini farklı boyutlarda  da 
geliştirmesini, alandaki sanatçı inisiyatiflerinin ve yaptıkları bağımsız etkinliklerin artmasını sağladı. 
1980’li yılların sonlarına doğru, sadece dramatik metin temelli tiyatro yapmaktan uzaklaşan ve 
dönemin akımları doğrultusunda farklı içerikte ve mekânlarda çalışmalar yapan grupların öne çıkmaya 
başlaması, alanın 1980 sonrasında üretim ve gösterim biçimlerine de yansıyacak farklı bir yöne doğru 
ilerlemesinin işaretleridir. Bu yıllar, klasik tiyatro sahnesi dışında, mesela apartman dairelerinde, 
tiyatro yapmanın ilk örneği olarak Bilsak Tiyatro Atölyesi’nin öncülüğünde yolu açılan bir dönem 
olarak göze çarpmaktadır. 1990’lı yıllarda sokakta, gece klüplerinde veya alışılmış klasik tiyatro 
sahnesi dışında farklı üretimler yapmanın yolunu arayan sanatçıların sayısı artmıştır. Bu dönemde 
sanatçılar kendi imkanlarıyla, az seyirciye, biraz da kendileri için oyunlar yapıyorlardı. Aynı dönemde, 
özel tiyatrolar ve Şehir Tiyatroları’na bağlı Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL)’nda da alternatif 
sahneleme teknikleri kullanılıyordu. 2000’li yıllara varıldığında, tüm dünyada olduğu gibi klasik tiyatro 
sahnesindeki üretim ve gösterimler varlığını sürdürse de, Türkiye’de özellikle İstanbul’da farklı 
mekânlarda, farklı sahneleme yöntemleri ve yeni oyunculuk teknikleriyle öncü çalışmalar daha çok 
görülmeye başlanmıştır.  
 
Günümüzde İstanbul’daki özel tiyatrolara, dans gruplarına ve gösteri sanatları alanındaki sanatçı 
inisiyatiflerine baktığımızda, 1980’lerden beri gelişmekte olan bu sürecin sonuçlarını görmekteyiz. 
Alandaki yeni aktörlerin büyük çoğunluğunun, sadece dramatik metin temelli tiyatro yapmak yerine, 
farklı disiplinlerin birararada kullanıldığı, hareketle metnin içiçe geçtiği, zaman zaman görsel 
tasarımdan video çalışmalarına kadar görsel sanatlar alanının olanaklarından da faydalanarak 
disiplinlerarası, yeni estetik biçimler öneren gösteriler hazırladıkları izlenmektedir. Elbette dramatik 
metin temelli klasik tiyatro çalışmaları yapan gruplar bu alanda da yeni oyunculuk anlayışları ve 
sahneleme teknikleri ile yenilikçi işler üretmektedirler, ancak artık tek üretim bu kanaldan 
olmamaktadır. Öncü çalışmaların çoğu incelendiğinde, artık “sadece tiyatro” değil, “disiplinlerarası 
gösteri sanatları“ devrinin başladığı görülmektedir. Bugün İstanbul’da yeni açılan özel tiyatroların bir 
kısmı halen alternatif ve esnek yapıdaki gösteri mekânlarını tercih etmektedirler.  
 
 

2.1.1. Sanatçılar 
 
Gösteri sanatlarında yaratım ve üretim sürecindeki temel aktörler, sanatçılar ve onların üretim 
mekânları olarak görülebilir. Yaratım sürecinde tiyatroda oyun/metin yazarı, dramaturg ve yönetmen; 
dans, opera ve balede koreograf, besteci ve şef önemli bireysel aktörlerdir. Üretimde  oyuncu ve 
dansçılar başlıca aktörlerdir. Yaratım ve üretim sürecindeki bu kişilerin İstanbul’daki sayılarına dair bir 
veri yoktur, ancak zaten gösteri sanatları alanı doğası gereği bireysel üretimden çok kolektif üretim 
birimleri etrafında şekillenir. Bu anlamda bireysel olarak bilinen bu kişilerin çalışma biçimi, temelde 
belirli kurumsal yapılar altında örgütlenerek, yani bir tiyatro, dans, opera ve bale topluluğuna bağlı 
olarak çalışmaktır. Tiyatroda temelde kamu ve belediye tiyatroları ile özel tiyatro toplulukları yaratım 
ve üretimi belirlerken, dans alanında bağımsız inisiyatifler veya küçük dans grupları öne çıkmaktadır. 
Burada sahneler, gösteri dışı zamanlarda prova mekânı olarak kullanılması açısından aynı zamanda 
birer üretim mekânı olarak dikkate alınmalıdır. 
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2.1.1.1. Tiyatro ve Dans Toplulukları 
 
Istanbul’da farklı ölçeklerde 18 adet dans, opera ve bale topluluğu faaliyet gösterirken 184 adet 
tiyatro topluluğu bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Odası 2009 verileri, Çağdaş Gösteri Sanatları 
Girişimi Derneği üyeleri ile bu çalışma kapsamında bir araya getirilen bilgilerle ulaşılan İstanbul’daki 
toplam tiyatro, dans, opera ve bale topluluğu sayısı 2009 yılında yaklaşık 202 olarak ele alınabilir. 
Tiyatro, dans, opera ve bale topluluklarının İstanbul’daki kurumsal yapılarına bakıldığında, toplamın 
%70’ten fazlasını özel toplulukların oluşturduğu görülür. Dernek veya inisiyatif olarak üretimine 
devam eden diğer yapıları da dikkate aldığımızda bu oran %95’e çıkmaktadır. Küçük ve orta ölçekli 
çok sayıdaki bu topluluklar, alandaki üretimin çeşitliliği ve dinamik yapısı açısından oldukça önemlidir. 
Ancak diğer yandan, geriye kalan %5’lik alanda kalan az sayıda ancak büyük ölçekte faaliyet gösteren 
kamu ve resmi kurumlara bağlı ödenekli toplulukların yaptığı üretim ve gösterim, mekân ve bütçe 
olanaklarının da desteğiyle oldukça yaygın ve kent içinde önemlidir. Farklı veri kaynaklarından 
İstanbul için derlenen gösteri sanatları toplulukları sayısının dökümü Tablo 1’de görülebilir. 
 
Tablo 1: İstanbul’da Tiyatro, Dans, Opera ve Bale Toplulukları 
 

Kaynak / Yıl 
 

İTO / 2009 ÇGSG / 2010 Diğer / 2010 Toplam 

Gösteri 
Sanatları 
Toplulukları 

Tiyatro 

Kamu - - 1 1 
Belediye - - 5 5 
Özel 52 7 41 100 
Diğer * - 2 76 78 

Toplam Tiyatro 52 9 123 184 

Dans 

Kamu - - - - 
Belediye - - - - 
Özel 5 - - 5 
Diğer * - 8 2 10  

Toplam Dans 5 8 2 15 

Opera-
Bale 

Kamu - - 1 1 
Belediye - - - - 
Özel 1 - 1 2 
Diğer * - - - - 

Toplam Opera-Bale 1 - 2 3 

Toplam Gösteri Sanatları 
Toplulukları 

58 17 127 202 

* Diğer kategorisi STK, üniversite, insiyatif ve diğer oluşumları içerir. 
Kaynak: İTO İstanbul Ticaret Odası 2009 kayıtları, ÇGSG üyeleri ve İstanbul 2010 Kültür Mirası ve 
Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri. 
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TALDans ve ÇATI Çağdaş Dans ve Bağımsız Dans Sanatçıları Derneği  
Türkiye'de çağdaş dans alanındaki yaratıcı çalışmaları desteklemek ve dansın gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla kurulmuştur. Çağdaş dansı var eden dansçı, koreograf, sahne tasarımcısı, ışık 
tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, müzisyen, kuramcı, eleştirmen, teknisyen, seyirci gibi ögelerin ortak 
çalışmalar yapabilmesini amaçlar. ÇATI’nın temelleri TALDans’a dayanır. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Tiyatro Araştırma Laboratuarı'nın stüdyolarında ilk çalışmalarını yapan 
TALdans 1996 Mayıs'ında Mustafa Kaplan'ın girişimiyle kurulmuştur. 5-6 kişilik değişmeyen bir 
çekirdek grup TAL Dans Grubunu oluşturmuştur. Bağımsız bir mekân ihtiyacı 2001 yılında TAL Dans 
Stüdyosu’nu doğurmuş, yeni mekânda birçok kolektif çalışma yürütülmüştür. Zaman içinde yurtdışı 
ilişkilerinin yoğunlaşması, İstanbul'da çağdaş dans alanındaki yeni dinamik yapı ve Çatı 
Stüdyosu’ndaki sorumlulukların paylaşılma ihtiyacı grubu farklı bir yapı arayışına yönlendirmiş ve ÇATI 
Çağdaş Dans ve Bağımsız Dans Sanatçıları Derneği kurulmuştur. ÇATI’nın öncelikli amacı, İstanbul'da 
Çağdaş Dans ile ilgili sanatçılara birlikte iş yapabilme ve tartışma mekânı sunmak ve bu konuyla ilgili 
projeler önermektir. Üyeleri, çağdaş dans zemininde buluşmak isteyen dansçı, koreograf, 
sahne/mekân tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, video sanatçısı, müzisyen, kuramcı, eleştirmen, 
teknisyenlerden oluşur. www.catidans.org 
 
 
 

2.1.1.2. Ödenekli Kurumlar 
 
İstanbul’da tiyatro, opera ve bale alanında çalışmalar yürüten, devlet veya belediyeler tarafından 
kurulmuş ve halen finanse ediliyor olan ödenekli sanat kurumları İstanbul’un tiyatro yaşamında 
önemli bir yere sahiptir. Gösteri sanatlarında başlıca ödenekli kurumlar arasında yer alan Devlet 
Tiyatroları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Şehir Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi 
kurumlar, temelde tiyatro ve opera-bale gibi klasik üretim alanlarına odaklanmışlardır. Özellikle 
Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları’nın yaygın sahneleri, geniş teknik ve finansal olanakları ve 
kadroları, düşük bilet fiyatları ile kentin tiyatro yaşamında önemli bir yere sahip olduğu görülür. 
Ödenekli  tiyatroların öncelikli işlevlerinden birisi olarak tiyatro konusunda farkındalık geliştirmek ve 
klasik eserlerle toplumu buluşturmak amaçları, düşük bilet fiyat politikası ile geniş izleyici kitlesine 
ulaşılabilmektedir.  
 
1949 yılında kurulan Devlet Tiyatroları’nın İstanbul ayağı olarak İstanbul Devlet Tiyatroları 1970 
yılında kurulmuştur. Bugün 269 kişilik kadrosu (141 sanatçı, 47 memur, 81 teknik personel) ile 
İstanbul’un çeşitli ilçelerine dağılmış 10 sahnede üretim ve gösterimlerini sürdürmektedir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1914 yılında temelleri atılan Şehir Tiyatroları ise kentin merkez ve 
çevre semtlerinde 11 sahnesi ile aylık düzenli programlar düzenlemektedir. Şehir Tiyatroları altında 
özellikle Çocuk Tiyatrosu, Genç Tiyatro, Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme ve Uygulama 
Merkezi (ÇGSM) gibi özelleşmiş birimler, üretimin farklı izleyici kitlelerine yönelik olarak 
şekillendirilmesi ve araştırmanın önemini vurgulamak açısından önemlidir.  
 
 
İstanbul Şehir Tiyatroları 
1914 yılında Belediye Başkanı Cemil (Topuzlu) Paşa, Belediye Meclisi’nden çıkarttığı kararla, bugünkü 
Şehir Tiyatroları’nın temeli olan, Osmanlı Güzellikler Evi anlamına gelen Darülbedayi-i Osmani’nin 
kurulmasını sağlar. Eğitim amaçlı bu kurumun yöneticiliğine de, ünlü Fransız tiyatro adamı Andre 
Antoine atanır. Ancak, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması, Fransa ve Osmanlı Devleti’nin karşı saflarda 
yer alması nedeniyle kısa bir süre sonra Andre Antoine Fransa’ya döner. Bir süre bocalayan kurum 
Raşit Rıza’nın (Samato) çabalarıyla yeniden toparlanır. Ocak 1916’da sahnelenen “Çürük Temel” 
oyunuyla okul olmaktan çıkıp profesyonel bir tiyatro topluluğu durumuna gelen Darülbedayi’de 
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birçok oyun yazarının ilk çalışması sahnelenmiş, Türk tiyatrosuna yeni oyun yazarları kazandırılmıştır. 
1931 yılında resmen İstanbul Belediyesi’ne bağlanan kurum, 1934 yılından sonra İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları adını almıştır. Yine aynı dönem Şehir Tiyatroları’nın düzenli ve sürekli olarak çocuk 
oyunlarının sergilenmeye başladığı yıllar olmuştur. Son yıllarda Türk tiyatrosundaki değişim ve seyirci 
yönelimini göz önüne alan Şehir Tiyatroları, yerli ve yabancı yazarlardan oluşan geniş bir repertuarla 
İstanbul seyircisine ve turneler yoluyla da diğer kentlerdeki tiyatroseverlere perdelerini açmaktadır. 
Bugün 11 sahnesi olan Şehir Tiyatroları, her gün perdelerini 2000 civarında İstanbul seyircisine açar. 
 http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Tarihce.aspx 
  
 
 

2.1.1.3. Özel Tiyatrolar 
 
Ödenekli tiyatroların, İstanbul’a yayılmış üretim ve gösterim mekânları ile kentin kültürel yaşamına 
katkıları yadsınamaz olsa da, özellikle 1990’lardan itibaren özel tiyatrolar ve dans topluluklarının 
sayısındaki dikkat çekici artışla beraber gösteri sanatlarında yeniden bir hareketlenmenin başladığı 
gözlemlenebilir. Çok sayıda özel tiyatro ve bağımsız gösteri sanatları topluluğu tarafından 
prodüksiyon tiyatrosu olanakları  zorlanmakta ve yeni işletmecilik  anlayışı  gelişmeye başlamaktadır. 
Bu tür gelişmeler, bağımsız gösteri sanatları üretiminde yerel ve uluslararası buluşmaları ve 
etkileşimleri de tetiklemektedir.  
 
 
Kumbaracı50  
Kumbaracı50, Altıdan Sonra Tiyatro Topluluğu tarafından, bir araya gelişlerinin 10. yılına denk gelen 
Kasım 2009’da açılarak İstanbul’a kazandırılmış gösteri mekânlarından birisi. Adını, Tünel semtinde 
bulunduğu Kumbaracı Yokuşu’ndan ve apartmanın numarasından alıyor. Mekân, tiyatronun yanı sıra 
çeşitli sanat disiplinleri için üretim ve gösteri alanı olarak tasarlandı. Kuruluşundan bu yana Altıdan 
Sonra Tiyatro’nun kendi oyunları kadar İstanbul’da mekânı olmayan farklı tiyatro ve gösteri 
gruplarının da gösterilerini ağırladı. Sabit oturma düzenine sahip olmayan 200m2’lik mekân, 
performansa göre şekillendirilebilen farklı oturma düzenlerine olanak sağlıyor. Depo ve ofis gibi 
alanlar dışında kalan her yer sahne olarak kullanılabiliyor. Farklı yerleşim düzenlerine göre izleyici 
kapasitesi 70-110 arasında değişebiliyor. www.kumbaraci50.com 
 
 
Bu bölümde özel tiyatrolar, sadece kurumsal statüsü şirket olup bir sahne veya mekânı olanlarla sınırlı 
tutulmayıp, sahnesi olmayan ve şirketleşmemiş daha küçük ölçekli üretimler yapan ve İstanbul’da 
farklı kurum ve tiyatroların sahneleri ile belediye kültür merkezlerinde gösterilerini sunan diğer 
toplulukları da içine alacak şekilde geniş ele alınmıştır. Özel tiyatrolar, genel anlamıyla kamu dışındaki 
sivil aktörleri ifade edip, bağımsız mekânlarında kendi oyuncu ve teknik kadrosuyla prodüksiyonlar 
üreten ve sergileyen, temelde bilet satışları üzerinden gelirlerini sağlayan, gösteri sanatlarının farklı 
formlarında üretimler yapabilen tiyatroları içermektedir. İstanbul’da özel tiyatroların geleneği, 
ağırlıklı olarak bir sanatçı (oyuncu/yönetmen) etrafında kurulmuş olsa da, son yıllardaki yeni 
örneklere gösteri sanatları toplulukları üzerinden kurulan özel tiyatrolar daha çok katılmıştır. 
Günümüzde ise İstanbul’da özel tiyatrolar, bir sanatçı ve teknik ekibinden oluşan  küçük yapılardan, 
yüzlerce kişilik kadroları ile prodüksiyon ve organizasyon şirketlerini içerecek büyük yapılara kadar 
farklılık gösterebilmektedir. Ancak mutlaka belirtmek gerekir ki, gösteri sanatlarında özellikle kamu 
dışında kalan ve bağımsız olarak adlandırdığımız aktörlere baktığımızda farklı yapılar arasındaki 
sınırlar oldukça belirsizdir. Bu sebeple tanımlar da hem kurumsal statü, hem de işleyiş biçimi 
bakımından farklılık göstermektedir. Kurumsal statüsü şirket olsa bile kâr amacı gütmeden çalışan 
özel tiyatrolar buna örnek gösterilebilir. 
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Tablo 1’deki verilere dayanarak İstanbul’daki 184 tiyatrodan 178’nin kamu (devlet ve belediye) 
dışında kalan bağımsız tiyatro topluluğu olduğu görülmektedir. Bunlardan 100 tanesi özel tiyatro iken, 
diğerleri bir STK veya üniversite altında veya inisiyatif olarak örgütlenen profesyonel tiyatroları ifade 
etmektedir. Bu tiyatrolar İstanbul’da Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 
yoğunlaşmaktadırlar (bkz. Mekânsal Analiz başlığı).  
 
 
Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 
İstanbul’un önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olan Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), Necati 
Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’ın girişimleri sonucu 1994 yılında Beşiktaş’ta bulunan eski Mıstık 
Sineması’nın tiyatro salonuna dönüştürülmesiyle kuruldu. BKM’nin başlıca amacı, İstanbul’da yaşanan 
salon sıkıntısına çözüm getirmek ve geniş oyuncu kadrosu ile farklı tiyatro oyunları sergilemekti. 
Tiyatronun yanısıra zaman içerisinde bünyesinde oluşturduğu BKM Film ile sinema ve televizyon 
yapımlarının, BKM Organizasyon ile ise farklı etkinliklerin hayata geçmesine katkıda bulundu. BKM 
bugüne kadar sayısız konser, gösteri, şenlik, panel ve seminer gibi projeye de ev sahipliği yaptı. BKM 
mekânın olanakları, farklı alanlarda sürdürülen faaliyetler, tiyatronun televizyonla yakın ilişkisinin 
kurulması gibi yöntemlerle çok geniş izleyici kitlelerine ulaşmayı başarıyor. www.bkmonline.net  
 
 
Tiyatro ve dansın uluslararası bir boyut kazanması, 1990’lardan itibaren Türkiye’deki gösteri sanatları 
alanının yabancı sanat yönetmenlerinin ilgisini çekmesi ve bu yönetmenlerin bazı tiyatro ve dans 
topluluklarını desteklemesi ile mümkün olmuştur. Bu destek, grupların yeni prodüksiyonlarına maddi 
katkı sağlamak ve onları kendi ülkelerinde düzenledikleri uluslararası festivallere davet etmek 
şeklinde gerçekleşmiştir. Şu anda, uluslararası dolaşımda olan tiyatro ve dans topluluğu sayısı birçok 
ülkeye göre daha az olmasına rağmen, uluslararası ortak yapım ve festivaller bu grupların üretimlerini 
gerçekleştirebilmeleri ve süreklilik sağlayabilmeleri için önemli rol oynamıştır. İkinci bir gelişme ise, 
2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin Avrupa Komisyonu Avrupa Kültür Programı’na aşamalı olarak 
dahil olması, İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmesi ve diğer uluslararası 
kaynaklı kültür sanat fonlarının sayısının artmasıdır. Böylece gruplar, mekânlar ve festivaller 
uluslararası ağa dahil olmuşlar ve çeşitli ortaklıklar geliştirerek sanatsal etkinlikler düzenlemişlerdir. 
Üçüncüsü ise, Türkiye ve diğer ülkeler arasında yapılan anlaşmalar kapsamında kararlaştırılan 
Fransa’da Türk Mevsimi, 2010 Japonya-Türk yılı, 2013 Çin’de Türkiye yılı gibi daha çok tanıtım odaklı 
programların yoğunlaşmasıdır. Bu programlar kapsamında yine grup, mekân ve festivallerin 
uluslararası bağlantıları güçlenmiştir. 
 
 

2.1.1.4. Amatör Topluluklar 
 
İstanbul gibi 12 milyonu aşan nüfusu olan bir kentte, gösteri sanatlarında üretimin gelişmesinde 
profesyonel olarak faaliyet gösteren tiyatro ve dans toplulukları kadar, amatör tiyatro ve dans 
topluluklarının da büyük önemi vardır. İstanbul’da çeşitli ilçe belediyeleri ve halk eğitim merkezleri 
altında örgütlenen ve çalışmalarını yürüten halk dansları toplulukları ile amatör tiyatro grupları kadar, 
yerel ölçekte tiyatro ve dansa olan ilginin karşılık bulabileceği önemli geçiş ve üretim noktaları olarak 
düşünülebilir. Belediyelerin yanı sıra, özellikle üniversitelerin tiyatro ve dans bölümleri ve kulüpleri 
etrafında örgütlenen ve üretimde bulunan birçok topluluk, zaman içinde profesyonel gösteri sanatları 
dünyasının da parçası haline dönüşebilmektedir. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin tümünde 
tiyatro kulübü varken, yeni vakıf üniversiteleri ile alanın genişlemesi, amatör tiyatro topluluklarının 
sayısında da artışa sebep olmuştur.  
 
Amatör gösteri sanatları yapılanmalarının bir araya geldiği çeşitli paylaşım platformları da zaman 
içinde hayat bulmuştur. 2000 yılında ağırlıklı olarak İstanbul’daki üniversite tiyatro toplulukları ve 
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mezun tiyatro toplulukları tarafından İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu (İATP) kurulmuştur. 
İnisiyatif olarak faaliyet gösteren bu yapılanma, 2009 yılında sadece İstanbul değil, Türkiye 
genelindeki amatör tiyatro grupları ile de etkileşime geçme ihtiyacı duyarak kendini feshetmiş ve 
Türkiye Tiyatrolar Birliği (TTB)’ne katılmıştır. Bu ve benzeri ulusal ve bölgesel amatör platformlar, 
gösteri sanatlarında amatör ilginin profesyonel üretime dönüşmesini teşvik eden ve topluluklar 
arasında etkileşimi artıran önemli basamaklar olarak dikkat çekmektedir. 
 
 
 
İstanbul 2010 Üniversitelerararası Tiyatro Şenlikleri 2008 – 2009 – 2010   
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği 
koordinasyonunda 2008 yılında İstanbul üniversiteleri, 2009 yılında ise Türkiye üniversiteleri, 2010 
yılında da Avrupa üniversiteleri arasında düzenlenen Tiyatro Şenliği, farklı ülke ve kentlerden 
üniversite tiyatro topluluklarının İstanbul’da buluştuğu büyük bir gençlik etkinliği olarak hayata geçti. 
2010 yılında düzenlenen Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği’ne, Avrupa’dan 14, Türkiye’den 36 ve 
2010’un Türkiye’de Japon yılı olması nedeniyle Tokyo’dan bir topluluk katıldı. Toplam 51 üniversite 
tiyatro topluluğu, Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi, DT Üsküdar Stüdyo Sahnesi, DT Cevahir-2 
Sahnesi, DT Küçük Sahne, Nişantaşı Rüştü Uzel Lisesi Sahnesi ve garajistanbul’da, “Yaşamak için 
tiyatro şart!” temasıyla hayata geçen Şenlik’te sahne aldı. İstanbul üniversitelerinden 330 öğrencinin 
ev sahipliğinde; Anadolu üniversitelerinden 517, Avrupa üniversitelerinden ve Japonya’dan 193 
öğrenci İstanbul’a geldi. Toplam 1.098 üniversiteli tiyatro oyuncusunun sahne aldığı gösterileri 15 gün 
boyunca 12.770 kişi izledi. Şenlik kapsamında düzenlenen pek çok atölye çalışması, seminer ve oyun 
sonrası gerçekleştirilen tartışmalar, sanatsal ve kültürel alışverişe olanak sağlayan yenilikçi ve özgün 
bir platform oluşturdu. http://www.istanbul2010.org/SAHNEGOSTERISANATLARI/PROJE/GP_598094 
 
İstanbul 2010 
Üniversitelerararası 
Tiyatro Şenlikleri 

İstanbul Üniversiteleri  
Tiyatro Şenliği  

2008 

Türkiye Üniversiteleri 
Tiyatro Şenliği 

2009 

Avrupa Üniversiteleri 
Tiyatro Şenliği 

2010 
Süre 10 16 15 
Katılan Grup Sayısı 22 42 51 
Gösterim Mekânları 15 13 10 
Gösterim Sayısı 38 42 51 
Katılımcı Şehir Sayısı 1 20 33 
Katılımcı Ülke Sayısı 1 1 16 
Katılan Oyuncu Sayısı 485 1.040 1.098 
Yan Etkinlik Sayısı 9 5 15 
İzleyici Sayısı 4.102 12.000 12.770 
 
 

2.1.2. Üretime Destek 
 
Gösteri sanatlarında üretimin desteklenmesi en önemli konulardan olmasına rağmen, bu alanda 
üreten sanatçı ve toplulukların da en çok zorlandıkları alanlardan birisidir. İstanbul’da tiyatro ve dans 
toplulukları üretimleri için birkaç farklı kanaldan destek bulabilirler. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
Avrupa Birliği (AB) fonları ve çeşitli Avrupa ülkelerinden kültür ve sanata destek veren vakıfların 
gösteri sanatlarında ortak uluslararsı yapım ve projelere destekleri artmıştır. Bu yolla İstanbul’da 
uluslararası ortak yapımların sayı, çeşitlilik ve kalitesi artmakta, gittikçe artan sayıda sanatçı bu 
olanağı kullanma şansı bulmaktadır. Ancak yine de yuırtdışı kaynaklı bu destekler, İstanbul’da belirli 
bir çevre ile sınırlı kalmaktadır. Bunun dışında İstanbul’dan özel tiyatro ve gösteri sanatları 
kurumlarının büyük festivaller desteğiyle imza attıkları uluslararası ortak yapımları da değerlendirmek 
gerekir. Kamu kültür kurumları dışında kalan özel ve sivil gösteri sanatları üretim alanının 
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desteklenmesi, proje bazlı olarak zaman zaman çeşitli özel sektör sponsorlukları ile olsa da, Türkiye 
genelinde bağımsız tiyatrolara düzenli ve yaygın olarak verilen tek kamu desteği, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından özel tiyatrolara dağıtılan maddi yardımdır. Özel Tiyatrolara Destek Fonu1 
kapsamında özel tiyatroların gelecek sezonda yapacakları yeni oyunlardan birinin prodüksiyon 
giderleri karşılanır.  
 
Tablo 2: Türkiye Genelinde Destek Sağlanan Tiyatro Sayısı ve Destek Miktarları  
 

Yıllar 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 
Tiyatro 
Sayısı 

Destek  
(TL) 

Tiyatro 
Sayısı 

Destek  
(TL) 

Tiyatro 
Sayısı 

Destek  
(TL) 

Tiyatro 
Sayısı 

Destek  
(TL) 

Profesyonel 36 1.547.000 38 1.100.000 51 1.702.000 60 2.069.000 

Amatör 15 123.000 14 112.000 30 383.000 41 359.000 

Çocuk Oyunu 20 250.000 12 184.000 17 313.000 26 452.000 

Geleneksel 14 80.000 13 104.000 13 102.000 25 120.000 

Toplam 85 2.000.000 77 1.500.000 111 2.500.000 152 3.000.000 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü verileri, 2010 
 
Özel tiyatrolara çocuk, profesyonel,geleneksel ve amatör olmak üzere dört kategoride maddi 
prodüksiyon desteği sağlanmaktadir. Yardım alan profesyonel tiyatroların %70’i İstanbul’dadır. 
Amatör tiyatrolar arasında Anadolu şehirlerinden grupların çoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır. 
2008-2009 sezonunda Türkiye genelinde Kültür Bakanlığı 111 özel tiyatroya 2,5 milyon TL yardım 
dağıtmıştır. Özel Tiyatrolara Destek Fonu kapsamında dağıtılan bu prodüksiyon destekleri, 2009-2010 
sezonunda 152 özel tiyatroya dağıtılan toplam 3 milyon TL’ye çıkmıştır. Her dönemde desteğin %65-
75 arasında bir oranı profesyonel tiyatrolara aktarılmış, son sezonda artış da özellikle profesyonel 
tiyatrolarda olmuştur. Tiyatronun gelişimi açısından Türkiye genelinde özel tiyatrolara böyle bir fon 
sağlanıyor olması önemlidir. Bugüne kadar birçok tiyatro topluluğu, kısıtlı maddi olanaklarla üretim 
yapmaya çalışırken bu destekten faydalanmıştır. Ancak destek dağıtımında değerlendirme 
kriterlerinin seffaflığıyla ilgili tartışmaların da ötesinde gösteri sanatları alanının sadece tiyatro 
prodüksiyonları ile kısıtlı kalması, dans, performans ve disiplinlerararası gösterileri dikkate almıyor 
olması, gösteri sanatlarının farklı alanlarına yönelik fonlar bulunmaması gibi konularda günümüzde 
eleştirilerin de hedefi olmaktadır. Bu açıdan ülke çapında bağımsız gösteri sanatları prodüksiyonlarına 
dağıtılan tek destek olarak toplam destek tutarının artırılması ve kapsamının genişletilmesi ile fonun 
yeninden şekillendirilmesi yönünde öneriler yapılmaktadır.  
 
 

2.2. Gösterim ve Tüketim 
 
Gösteri sanatlarında bir tiyatro veya dans gösterisinin sahnelenmesi sürecinde tiyatro toplulukları 
içinde çalışan veya dışarıdan hizmet alınan kostüm, sahne, ses ve ışık tasarımından prodüksiyon 
ekibine kadar birçok aktör devreye girmektedir. Mekânın önem kazandığı gösterim ve tüketim 
aşamasında sahneler ve festival/etkinlik mekânları ile bunlara destek hizmetler sağlayan şirketler 
önemlidir. Organizasyonun türü ile mekânın özelliklerine göre bu alanda birçok aktör devreye 
girebilmektedir. İstanbul’da tiyatro, dans, opera ve bale gösterileri izleyicisine iki temel kanal 

                                                             
1  Özel Tiyatrolara Destek Fonu Yönetmeliği ve çerçevesi, ilerleyen bölümlerde Mevzuat başlığı altında 
incelenmiştir. 
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üzerinden ulaşır: Tiyatroların kendi sahnelerinde ve gösteri mekânlarında yürüttükleri sezonluk 
programlar ve sabit sahnesi olmayan toplulukların bağımsız sahnelerdeki gösterimleri ile gösteri 
sanatları festivalleri kapsamında sergilenen yerli ve yabancı oyun ve gösteriler. Bu bağlamda öncelikle 
İstanbul’da gösteri sanatlarında fiziksel altyapıyı belirlemesi açısından önemli olan sahneler 
incelenmiştir. 
 
Türkiye’de kültür-sanat alanı ağırlıklı olarak kamu temelli olarak şekillense de, 1980 sonrası ekonomi 
politikalarının bu alana da etkisiyle girişimciliğin ve sivil inisiyatiflerin yolu açılmış; 2000’li yıllardan 
itibaren ise bu gelişmenin sonuçları artık görünür olmuştur. İstanbul’da gösteri sanatları alanının 
bugünkü aktörlerine bakacak olursak, halen Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları gibi ödenekli iki 
kurumun yaygın sahneleri, geniş teknik ve finansal olanakları ve kadroları, düşük bilet fiyatları ile 
kentin tiyatro yaşamında önemli bir yere sahip olduğu görülür. Diğer yandan Türkiye’de ve özellikle 
İstanbul’da kamu sektörü dışında sanat üreten ve gösterimine katkıda bulunan büyüklü küçüklü 
kurum ve yapıların sayısı artmaktadır. Ödenekli tiyatroların, İstanbul’un merkez ve çevre 
semtlerindeki sahneleri ile kentin kültürel yaşamına katkıları yadsınamaz olsa da, özellikle 
1990’lardan itibaren özel tiyatrolar ve dans topluluklarının sayısındaki dikkat çekici artışla beraber 
gösteri sanatlarında bir hareketlenmenin başladığı gözlemlenebilir. Bu hareketlenme, yeni mekânlar 
ve etkinlikler ile sanatçı ve seyirci arasında yeni bir paylaşımın da gelişmesini tetiklemiştir. İçerik ve 
işletme anlayışı açısından farklı yaklaşımlar, yeni ve genç bir seyirci kitlesini de beraberinde getirmiş 
ve geliştirmiştir.  
 
 

2.2.1. Sahneler 
 
İstanbul’daki sahneler, daha geniş tanımıyla gösteri sanatları mekânları, bu çalışma kapsamında 
aşağıdaki çerçevede ele alınmıştır:  

Tiyatro Salonu: Sadece tiyatro oyunları ve performanslar sergilemek üzere yapılmış tüm 
klasik ve çağdaş tiyatro sahnelerini [Proscenium sahneler (Çerçeve, İtalyan, vs.), Amfi 
sahneler (Thrust Stage, Theater-on-the-Round), Alternatif sahneler (Blackbox, vs.)] içerir. 
Tiyatro salonları, kamu veya özel tiyatro statüsünde olabilir. İstanbul’da bu kategori, 
devlet ve şehir tiyatroları sahnelerinin yanı sıra, temelde özel tiyatrolar ve bağımsız gösteri 
topluluklarının sahnelerini içermektedir. 
Opera ve Bale Salonu: Opera ve bale eserlerini sergilemeye uygun yapılmış sahneleri 
içerir. Aynı zamanda tiyatro gösterimleri için de kullanılabilen bu salonlar, opera-bale 
kategorisinde ele alınmıştır. İstanbul’da bu kategori, temelde kamuya bağlı az sayıda 
opera ve baleye özel olarak tasarlanmış sahneyi içermektedir. 
Kültür Merkezi Sahnesi: Kültür merkezleri içinde yer alan, tiyatronun yanısıra diğer gösteri 
sanatları gösterimleri ve etkinlikleri için de kullanılabilen her tip sahneyi ve çok amaçlı 
salonları içerir. İstanbul’da bu kategori, yoğun olarak kamu altında büyükşehir ve ilçe 
belediyelerine bağlı kültür merkezlerini içermektedir.  
Açıkhava Gösteri Mekânı: Açıkhava tiyatro sahneleri ve diğer gösteri mekânlarını içerir.  
Diğer Gösteri Mekânı: Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan büyük gösteri merkezleri, 
üniversite sahneleri, sahne olarak tasarlanmasa da çeşitli gösteri sanatları etkinliklerinde 
zaman zaman dönüştürülerek kullanılabilen gösteri mekânlarını içerir. 

 
Bu çerçevede İstanbul için düzenli veri toplanmadığından, öncelikle TÜİK’in tiyatro, opera ve bale 
salonları için yayınladığı veriler değerlendirilmiş, sonrasında da envanter çalışması kapsamında farklı 
kaynaklardan genişletilen veriler ele alınmıştır. İstanbul’daki gösteri sanatları mekânları ve durumunu 
daha iyi anlayabilmek için bu verilerin hepsi birlikte değerlendirilmelidir.  
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TÜİK verilerine göre İstanbul’da 2008-2009 sezonunda tiyatro, opera ve bale eserlerinin 
sergilenebileceği 71 adet sahne bulunmaktadır. Bu istatistiklerde 11 devlet (AKM ve Süreyya Operası 
dahil) 29 resmi kurum ve 33 özel sahne temel alınmıştır. Bu mekânların toplam koltuk sayısı 25.013, 
sahneye konan eser sayısı 1.318 ve yıllık seyirci sayısı 1.384.218’dir. (Tablo 3)  
 
Tablo 3: İstanbul ve Türkiye’de Tiyatro, Opera ve Bale Gösterimleri 2007-2008  
 

 
İstanbul Türkiye 

İstanbul/ 
Türkiye Oranı 

Nüfus 12.915.158 72.561.312 % 18 

Sahne Sayısı 
Tiyatro 69 204 

% 33 Opera-Bale 2 10 
Toplam 71 214 

Koltuk Sayısı 
Tiyatro 23.281 70.924 

% 33 Opera-Bale 1.732 5.879 
Toplam 25.013 76.803 

Çalışan Personel Sayısı  
Tiyatro 1.683 6.195 

% 27 Opera-Bale 552 2.091 
Toplam 2.235 8.286 

Oynanan Eser Sayısı 
Tiyatro 1.269 2.122 

% 57 Opera-Bale 49 203 
Toplam 1.318 2.325 

Gösteri Sayısı 
Tiyatro 6.349 17.410 

% 37 Opera-Bale 255 650 
Toplam 6.604 18.060 

Seyirci Sayısı 
Tiyatro 1.253.591 3.380.214 

% 37 Opera-Bale 130.627 325.364 
Toplam 1.384.218 3.705.578 

Kaynak: TÜİK Kültür İstatistikleri 2008, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Aralık 2009 
 
TÜİK’in bilgisini topladığı ve dikkate aldığı veriler, sadece tiyatro ve opera-bale sahneleri ile 
gösterilerini içerir. Burada dans ve performans için ayrı bir alan açılmadığı veya toplanan veriler 
içinde dikkate alınmadığı için, İstanbul’daki dans ve performans üretim ve gösterim verilerini ayrı 
olarak belirtmek mümkün değildir. Diğer yandan mevcut verilere bakacak olursak, Türkiye nüfusunun 
%18’i İstanbul’da yaşarken, mevcut gösteri sanatları altyapısının %33’ü İstanbul’da bulunmaktadır. Bu 
anlamda İstanbul, Türkiye’de nüfusuna oranla gösteri sanatları altyapısı en gelişmiş kent olarak 
değerlendirilebilir. Burada özellikle dikkat çeken, İstanbul’da gösterime sunulan eser sayısındaki 
çeşitliliğin, Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında çok yüksek olmasıdır. 2008-2009 döneminde Tükiye 
genelinde gösterime giren yeni oyunların %57’si İstanbul’da gösterilmiştir, ki bu da İstanbul’daki 
dinamik gösteri sanatları üretiminin bir ifadesi sayılabilir.  
 
TÜİK verileri üzerinden sadece tiyatro alanında İstanbul’da son 10 yıldaki değişimi, alanın dinamikleri 
ve değişim yönünü biraz daha net olarak göstermektedir. İstanbul’da tiyatro salonu sayısı 2000’lerden 
itibaren yaklaşık %50 oranında artmıştır. Bu artış özellikle belediye ve özel tiyatrolarda yaşanmıştır. 
Diğer yandan aynı salonlar için koltuk sayısındaki artış %30’da kalmıştır. Bu oranın salon sayısı 
artışının altında kalması, son yıllarda artık daha fazla küçük ve orta ölçekli tiyatro salonu ve gösteri 
mekânı açılmaya başladığının da işaretidir. Oynanan eser sayısının %80 oranında artması, büyük 
ölçüde kentteki üretimin çeşitlenmesi anlamında oldukça olumlu bir gelişme olarak değelendirilebilir. 
Bunun yanında gösterim sayısı  %30 oranında düşmüştür. Artık daha farklı ve çeşitli eser daha hızlı bir 
sirkülasyonla gösterimden kalkmakta ve yerini yenisi almaktadır.  
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Tablo 4: İstanbul’da Tiyatro Gösterimleri 1999-2008  
 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tiyatro 
Salonu 
Sayısı 

DT 5 5 5 5 4 4 4 7 7 7 

Resmi 18 15 14 16 17 13 11 4 4 29 

Özel 14 15 13 33 12 10 11 10 10 33 

Toplam 37 35 32 54 33 27 26 21 21 69 

Koltuk 
Sayısı 

DT 2.819 2.785 2.706 2.706 2.170 2.170 2.167 2.472 3.300 2.885 

Resmi 7.036 6.146 5.855 6.808 7.591 6.052 2.941 4.746 917 10.181 

Özel 6.032 6.031 4.802 10.215 4.659 3.722 4.176 3.754 3.942 10.215 

Toplam 15.887 14.962 13.363 19.729 14.420 11.944 9.284 10.972 8.159 23.281 

Oynanan 
Eser Sayısı 

DT 24 39 30 33 26 45 17 29 58 45 

Resmi 206 230 182 192 419 255 182 38 68 912 

Özel 38 33 46 77 64 90 46 23 23 312 

Toplam 268 302 258 302 509 390 245 90 149 1.269 

Gösteri 
Sayısı 

DT 678 661 815 711 665 612 629 686 913 673 

Resmi 4.654 3.755 708 1.260 4.694 3.680 1.835 499 626 3.121 

Özel 2.873 1.291 1.519 1.548 1.300 835 714 642 651 2.555 

Toplam 8.205 5.707 3.042 3.519 6.659 5.127 3.178 1.827 2.190 6.349 

Seyirci 
Sayısı 

DT 207.178 184.935 203.744 225.904 207.296 112.906 171.135 206.442 232.473 176.003 

Resmi 1.050.137 1.106.638 867.860 829.249 977.675 951.616 413.390 72.570 358.834 633.218 

Özel 382.072 1.128.554 249.035 263.109 125.717 98.889 99.443 98.867 97.723 444.370 

Toplam 1.639.387 2.420.127 1.320.639 1.318.262 1.310.688 1.163.411 683.968 377.879 689.030 1.253.591 

Kaynak: TÜİK Kültür İstatistikleri 2008 
 
İzleyici sayılarına baktığımızda ise, yıllar içinde ciddi bir dalgalanma olduğu görülür. 2000’li yılların 
başına göre değerlendirecek olursak, İstanbul’da tiyatro izleyici sayısı 1,6 milyon kişiden 1,2 milyona 
düşmüştür. Ancak bu düşüşün hangi alandan olduğuna dikkat çekmek gerekir. Devlet Tiyatrosu ve 
resmi / belediye tiyatroları izleyici sayısı düşerken, özel tiyatroların hem salon sayısı, hem de izleyici 
sayısı artmıştır. Bunu, özel tiyatrolardaki üretim ve gösterimdeki çeşitliliğe bağlamak mümkündür. 
Diğer yandan Türkiye geneline bakıldığında, İstanbul’daki tiyatro izleyicisinin, tüm Türkiye genelinin 
yarısını oluşturduğu görülür. Bu açıdan İstanbul, hem üretim, hem de tüketim açısından dinamik bir 
altyapıya ve büyük bir potansiyele sahiptir.  
 
 
garajistanbul 
Garajistanbul, mekânı Beyoğlu'nda olan, tüm gelirini sanatsal üretim için kullanan uluslararası bir 
çağdaş gösteri sanatları kurumudur. Kooperatif olarak örgütlenmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Bir 
otopark'tan dönüştürülen mekânı, her gösteri için yeniden tasarlanabilen, sanatçılar ile seyircilerin, 
alışıldık gösteri mekânlarından farklı olarak, aynı zeminde oldukları 600 m2 boş bir alandır. Yıl içinde 
farklı sanat disiplinlerinden 50'den fazla yapım sergilenmektedir. Garajistanbul'un bünyesinde yer 
alan garajistanbulpro ve 10+ yapımevlerinin ürettiği yapımlar Türkiye'yi ve Avrupa başta olmak üzere 
dünyayı dolaşmakta, garajistanbul aynı zamanda gist adından bir dergi çıkarmaktadır. 
www.garajistanbul.org  
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Sahneler konusunda TÜİK verilerini dikkate almış olsak da, İstanbul’da gösteriler için sadece tiyatro 
ve/veya opera-bale sahnesi olarak tasarlanmış mekânlar kullanılmamaktadır. Bunun yanında 39 ilçe 
belediyesinin kendi bölgelerindeki kültür merkezlerinde çok amaçlı olarak tasarlanmış salonlar ve 
üniversitelerin salonlarını da dikkate aldığımızda rakamlar üçe katlanır. Ayrıca amaca göre herhangi 
bir kamusal mekânın da sahneye dönüştürülerek gösteriye uygun hale getirildiği örnekler de son 
yıllarda çoğalmaktadır.  Bu açıdan bakınca İstanbul’da kamu, resmi ve özel kurumlara ait 160’tan fazla 
sahne ve gösteri sanatları mekânı mevcut. Her biri bu sahnelerde yerleşik olmamakla beraber, 
200’den fazla tiyatro ve dans topluluğu da çeşitli kurumsal yapılar altında veya bağımsız olarak üretim 
ve gösterimde bulunmakta. 
 
İstanbul’daki tiyatro altyapısını diğer dünya metropolleri ile karşılaştıracak olursak, başlıca tiyatro 
topluluk sayısı karşılaştırma yapılan metropollere yakın olsa da, gösterim sayısı yaklaşık 1/3 oranında, 
seyirci sayısı yaklaşık 1/10  oranında düşüktür. İstanbul’daki seyirci sayıları Londra ve New York’un 
yaklaşık 1/10 oranında kalır. Başlıca tiyatro mekânları dikkate alındığında, tiyatro salonu sayısı dünya 
örneklerinin ancak yarısı kadardır. 2008 yılında İstanbul’da tiyatro izleyici sayısı 1,3 milyon iken 
Londra’da 12,4’tür. İstanbul’da kültür merkezlerinin gösterilerine giden toplam izleyici sayısı 4,4 
milyonu göz önüne aldığımızda bile izleyici sayısı düşük kalmaktadır. 
 
Tablo 5: Tiyatro Mekânları Açısından İstanbul ile Beş Metropolün Karşılaştırması  
 

  İstanbul Londra New York Paris  Shanghai  Tokyo  
Tiyatro sayısı 
(başlıca topluluklar) 

36* 36** 55 39 - 19 - 

Tiyatro salon sayısı 69* 137** 215 111 158 137 132 
Tiyatro gösteri sayısı 
(yıllık) 

6.349 - 17.285 
12.045 

15.598 3.117 8.281 

Tiyatro seyirci sayısı 
 

1.253.591* 4.400.000*** 12.400.000 12.300.000 3.400.000 7.200.000 - 

Tiyatro başına 
düşen seyirci sayısı 

34.822 - 224.676 315.641 - 376.368 - 

Kaynaklar: * TÜİK Kültür İstatistikleri 2008  
** İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
*** 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri: İBB ve ilçe belediyelerine ait 
kültür merkezlerinin toplam izleyici, seyirci ve ziyaretçi sayısıdır. 
Londra, New York, Paris, Shanghai ve Tokyo için kaynak: London-A Cultural Audit, Alan Freeman, 
London Development Agency 
 
İstanbul’daki kültür altyapıları bağlı oldukları  kurumlara göre incelendiğinde ağırlıklı olarak kamu 
aktörlerinin, kamu aktörleri içinde de yerel yönetimlerin öne çıktığı görülmektedir (Tablo 6). Gösteri 
sanatları mekânlarında bu oran %58’dir. Bunun içinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait kültür 
merkezleri içinde yer alan, tiyatronun yanısıra diğer gösteri sanatları gösterimleri ve etkinlikleri için 
de kullanılabilen her tip sahne ve çok amaçlı salonun önemli yer tuttuğu unutlmamalıdır. Büyükşehir 
ve ilçe belediyelerine bağlı 65 kültür merkezindeki bu sahnelerin %64’ünün ise 2000 yılı sonrasında 
hizmete girmiş olması dikkat çekicidir. Bu veriler, yerel yönetimlerin yeni yasal düzenlemelerle artan 
gelirlerinin de verdiği olanaklarla bir “kültür atağına” geçtiklerine işaret etmektedir. Özellikle de ilçe 
belediyelerinin giderek artan bir oranla kentin kültür hayatında önemli birer aktör olarak yer almaya 
başladıklarını söylemek mümkündür. 
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Tablo 6: İstanbul’daki Gösteri Sanatları Mekânlarının Bağlı Oldukları Kurumlar ve Kurumsal Yapılarına 
Göre Dağılımı, 2010 
 

Gösteri Sanatları 
Mekânları 

Merkezi 
Yönetime 

Bağlı 
Kurumlar 

Yerel 
Yönetimlere 

Bağlı 
Kurumlar 

% 
(Merkezi 
ve Yerel 
Yönetim) 

Vakıf Özel Dernek Diğer 

% 
(Vakıf, 
Özel, 

Dernek, 
Diğer) 

Genel 
Toplam 

Tiyatro Salonu * 
 

5 18 46,0 0 24 1 ** 2 54,0 50 

Opera ve Bale 
Salonu 

1 1 100,0 0 0 0 0 0,0 2 

Konser Salonu 
 

1 2 50,0 1 2 0 0 50,0 6 

Kültür Merkezi 
Sahnesi 

0 43 82,7 1 4 0 4 17,3 52 

Kongre Merkezi 
Sahnesi 

0 2 50,0 0 2 0 0 50,0 4 

Açıkhava Gösteri 
Mekânı *** 

1 3 57,1 1 2 0 0 42,9 7 

Diğer Gösteri 
Mekânı 

4 2 27,3 2 8 0 6 72,7 22 

Toplam 12 71 58,0 5 42 1 12 42,0 143 
*  Tiyatro Salonu: Sadece tiyatro oyunları ve performanslar sergilemek üzere yapılmış tüm klasik ve çağdaş 
tiyatro sahnelerini [Proscenium sahneler (Çerçeve, İtalyan, vs.), Amfi sahneler (Thrust Stage, Theater-on-the-
Round), Alternatif sahneler (Blackbox, vs.)] içerir. 
Opera ve Bale Salonu: Opera ve bale eserlerini sergilemeye uygun yapılmış sahneleri içerir. Aynı zamanda 
tiyatro gösterimleri için de kullanılabilen bu salonlar, opera-bale kategorisinde ele alınmıştır. 
Konser Salonu: Kent merkezindeki başlıca konser salonlarını içerir. Kulüpler, İstanbul müzik hayatının önemli 
bir parçası olduğu bilinse de, kapsayıcı veri eksikliği sebebiyle bu çalışma kapsamında ele alınamamış ve 
listenin dışında bırakılmıştır. 
Kültür Merkezi Sahnesi: Kültür merkezleri içinde yer alan, tiyatronun yanısıra diğer gösteri sanatları 
gösterimleri ve etkinlikleri için de kullanılabilen her tip sahneyi ve çok amaçlı salonları içerir. 
Kongre Merkezi Sahnesi: İstanbul'daki 3 büyük kongre merkezinin sahnelerini içerir. 
Açıkhava Gösteri Mekânı: Açıkhava tiyatro sahneleri ve diğer gösteri mekânlarını içerir. 
Diğer Gösteri Mekânı: Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan büyük gösteri merkezleri, üniversite sahneleri, 
sahne olarak tasarlanmasa da çeşitli gösteri sanatları etkinliklerinde zaman zaman dönüştürülerek 
kullanılabilen (Antrepo No 3, Aya irini, Eski Galata Köprüsü, Esma Sultan Yalısı, Tophane-i Amire gibi) gösteri 
mekânlarını içerir. 
** Kooperatif statüsünde olan garajistanbul’u içerir. 
*** Açıkhava Gösteri Mekânları sınıflaması içinde Rumeli Hisarı Açıkhava Tiyatrosu, Enka Eşref Denizhan 
Açıkhava Tiyatrosu, Yedikule Zindanları, Darüşşafaka Çetin Berkmen Spor ve Sosyal Tesisleri Açıkhava 
Tiyatrosu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Kuruçeşme Arena, Rıfat Ilgaz Açıkhava Tiyatrosu yer 
almaktadır. 

 
İstanbul gibi 12 milyon nüfuslu bir kentte kamu ve özel aktörlerin yürüttüğü etkinlikler kadar, yerel 
yönetimlerin kültürel etkinlikleri de yaygınlık, çeşitlilik ve ulaştığı insan sayısı açısından önem 
kazanmakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinin de bu anlamda son yıllarda çok 
aktif olduğunu söylenebilir. İstanbul’un hemen her ilçesinde açılan kültür merkezleri tiyatro 
gösterileri, çocuklara yönelik etkinlikler, konserler, okumalar, edebiyat sohbetleri, film gösterimleri 
gibi gösteri sanatlarının yanı sıra birçok başka etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Bu programların 
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izleyici sayılarına bakıldığında, örneğin sadece tiyatro gösterimlerinde Büyükşehir’e ait kültür 
merkezlerinde sahnelenen tiyatro oyunlarının izleyici sayıları 2004 ile 2008 arasında 390 binden 600 
bin civarına yükselerek %54’lük bir büyüme göstermiştir.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
kurum ve mekânlar kentin kültür-sanat yaşamında düzenli programlar sunan önemli aktörlerindendir. 
Bunların arasında Şehir Tiyatroları ve kente yayılmış 11 sahnesi, 10’dan fazla kültür merkezi, 
kütüphaneler, bir konser salonu ve Kent Orkestrası ile bağlı müzik grupları, 10’a yakın müze ve sanat 
galerisi, 3 kongre ve etkinlik merkezi ve buralarda düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler sayılabilir. 
Belediyenin kültür bütçesinden aldığı paylarla ücretsiz veya çok düşük fiyata hizmet sunma imkânı 
bulan bu tür kurum ve mekânların etkinliklerine daha çok insanın ulaşma şansı olmakta. Şehir 
Tiyatroları’nın 2006 yılında 2 ay süreyle tüm bilet fiyatlarını 1TL’ye indirmesi, bu durumun göstergesi 
olabilecek kampanyalardan birisidir. Belediye’nin tiyatroya yeni seyirciler kazandırmak amacıyla 
yaptığı bu uygulama, özellikle bazı tiyatro çevrelerinden “özel tiyatrolarla haksız rekabet yarattığı” 
doğrultusunda eleştiriler almıştı. Ancak hali hazırda Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları’nın bilet 
fiyatları, kamu ve belediyelerden aldıkları bütçeler sebebiyle oldukça düşük: 2010-2011 sezonunda 
yetişkin bilet fiyatı Şehir Tiyatroları’nda 7TL, Devlet Tiyatroları’nda 10TL iken özel tiyatrolarda 
ortalama 20-50TL arasında değişmekte. Sonuç olarak yerel yönetimlerin kültürel etkinliklerin çoğunda 
sübvansiyona başvurarak izleyici sayılarını arttırmaya çalıştıkları görülür.  
 
Tablo 7: Yerel Yönetimlere Bağlı Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi Sahneleri, 2010 
 
 

Sahne 
Sayısı 

Kuruluş Dönemleri 

Koltuk Sayısı 
İzleyici Sayısı 

(yaklaşık) 
 

1999 
öncesi 

2000-
2004 
arası 

2005 
sonrası 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi / Kültür A.Ş. 

18 6 5 7 5.666 600.000 

İlçe Belediyeleri 43 16 15 12 14.327 2.800.000 

Toplam Belediye 61 22 20 19 19.993 4.400.000*  

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
* İBB ve ilçe belediyelerine ait kültür merkezlerinin toplam izleyici, seyirci ve ziyaretçi sayısıdır.  
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurum ve kültür merkezlerinde gösteri sanatları için 
kullanılabilecek tiyatro salonu ve çok amaçlı kültür merkezi sahnelerinin sayısı 2010 yılında 61’i 
bulmuştur. İstanbul’daki belediyeler yaklaşık 20 bin koltuk kapasiteli 60’tan sazla sahnelerindeki 
düzenli etkinlikler ve ilçelerinde kamusal mekânlarda organize ettikleri festival ve şenlikler ile yılda 
yaklaşık 4,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Bu anlamda belediyeler tarafından yönetilen kültür merkezi 
sahnelerinde nelerin sergilendiği, kimlerin buralarda etkinlikler düzenlediğine bakmak önemlidir. 
Ödenekli  tiyatrolar ve sahnelerinde düzenlenen gösterim programları dışında kalan çok amaçlı kültür 
merkezlerinin sahneleri genellikle bağımsız tiyatro, dans ve müzik gruplarının başvurularına açıktır. 
Ancak bilet satışı ve finansal akışın rahat işleyebilmesi için belediye kültür merkezleri ağırlıklı olarak 
aracı ajanslar ve organizasyon şirketleri üzerinden başvuruları işleme alma yönelimi gösterirler. 
Özellikle son yıllarda belediyelere yönelik programlar oluşturup bu konuda ciddi bir çalışma alanı ve 
ekonomi yaratan büyük organizasyon şirketleri de gelişmiştir. İstanbul’da farklı kurumsal yapılar 
altında yeni gösterim mekânlarının kurulması ve geliştirilmesi, bunlarla çalışacak kurumsal gösteri 
sanatları organizasyon şirketlerinin de gelişip çeşitlenmesine önayak olmuştur. 
 

                                                             
2 IBB, Kültür ve Turizm Yatırımları (2010 Avrupa Kültür Başkentliği Hazırlıkları) 2004-2009 
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Diğer yandan İstanbul’un çeşitli yerlerinde amaca göre herhangi bir kamusal mekânın da sahneye 
dönüştürülerek gösteriye uygun hale getirildiği örnekler son yıllarda çoğalmaktadır. Bu sadece yerel 
yönetimler değil, potansiyel izleyicinin bulunduğu bazı mekânların da yeni kültür-sanat aktörleri 
olarak çeşitli sanat etkinlikleri düzenlemesiyle gerçekleşiyor. Bunun en güncel örneği, alışveriş 
merkezlerinde gerçekleştirilen artan sayıda sanat etkinlikleri olabilir. 
 
 
Geçici İşgal – Kanyon Alışveriş Merkezi  
11. İstanbul Bienali’nde ‘Paralel Etkinlikler’ arasında yer alan ve Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi 
tarafından gerçekleştirilen Geçici İşgal, Ekim 2009’da iki farklı sanat disiplini olan mimariyi ve dansı 
Kanyon Alışveriş Merkezi’nde birleştirdi. Geçici İşgal, her seferinde yeniden tanımlanan bir ‘alana’ 
genelde sanat, özelde ise gösteri sanatları ile müdahale etmeyi hedefleyen projeler gerçekleştirir. 
Geçici İşgal sahne sanatları için tasarlanmamış mekânlarda geçici bir süre performans sergileyerek, bu 
mekânları sanat aracılığıyla farklılaştırmayı; kavramları, alanları, mekânları geçici bir süre için işgal 
ederek sanat aracılığıyla dönüştürmeyi amaçlar. Kanyon’un 3-4 Ekim 2009’daki işgalini Çıplakayaklar 
Kumpanyası, Hareket Atölyesi ve RemDans Proje Topluluğu koreografileriyle gerçekleştirdi.  
www.cgsg-tr.org 
 
 
 

2.2.2. Festivaller 
 
İstanbul özellikle 2000’li yıllardan itibaren her geçen yıl daha da aktifleşen bir “kültürel etkinlikler” 
kentine dönüştü. Burada özel ve kamuya ait kültür-sanat kurumlarının düzenli gösterim 
programlarının yanı sıra düzenlenen festivaller ve şenlikler ile belediyeler ve kültür-sanat alanı 
dışındaki mekân ve kurumların düzenlediği diğer etkinliklerden bahsediyoruz. İstanbul gibi 12 
milyonu aşan nüfusu olan bir kentin kozmopolitliğine uygun olarak düzenlenen etkinlikler de içerik, 
yöntem ve katılım anlamında çeşitlilik göstermekte.  
 
İstanbul’da düzenli olarak gerçekleştirilen müzik, tiyatro ve dans buluşmaları/etkinlikleri ile kültür-
sanat festivallerinin sayısı her geçen yıl artmakta. Bunların bir kısmı uluslararası düzeyde profesyonel 
organizasyonlarken, büyük çoğunluğu da belirli bir sanat disiplinine odaklanmayan, geniş kitlelerin 
katılımını öngören büyük kültür-sanat festivalleri ve etkinlikler. İstanbul’da gösteri sanatlarından 
moda tasarımına kadar çeşitli alanlarda 136 tane kültür-sanat festivali gerçekleştirilmekte.  
 
Tablo 8: İstanbul’da Gerçekleştirilen Kültür-Sanat Festivallerinin İlgi Alanlarına Göre Dağılımı 
 
 

Festival Sayısı 
Başlangıç dönemleri 

 
1999 öncesi 

2000-2004 
arası 

2005 sonrası 

Görsel sanatlar ve 
fotoğrafçılık 

10 5 1 4 

Gösteri sanatları 23 6 7 10 
Müzik 27 7 10 10 
Film 35 4 15 16 
Kültür, sanat ve diğer 41 5 20 16 
Toplam festival sayısı 136 27 53 56 
Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
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Gösteri sanatlarına bakacak olursak, sezon boyunca İstanbul’daki sahneler ve çeşitli mekânlarda 
yapılan  düzenli gösterim programlarının yanısıra, belirli tiyatro ve dans festivalleri altında biraraya 
getirilen yerel ve uluslararası gösterimler, bu alandaki çeşitliliğin de altını çizmektedir. Festivaller; 
yurtdışından tiyatro ve dansın öncü örneklerini İstanbul izleyicisine taşıyarak yerelde yeni üretimlere 
olanak sağlaması ve gösteriler kadar bu alanda çalışan yerel profesyonellere üretim ve gösterim alanı 
açması açısından önemlidir. Bu bakımdan İstanbul’da tiyatro, dans ve performansa odaklanmış ve 
düzenli olarak gerçekleştirilen 20’den fazla amatör ve profesyonel festival ve şenlik mevcuttur. Bu 
festivallerin çoğunluğunu tiyatro festivalleri ve amatör etkinlikler oluşturmaktadır. İstanbul’da 
süregelen gösteri sanatları festivalleri ve şenliklerinin başlıcalarına baktığımızda aşağıdaki gibi bir 
dağılım görülmektedir. 
 
Tablo 9: İstanbul’da Gösteri Sanatları Festivalleri – Türler ve Dağılım  
 

Festival Türü Adet Tarih 3 

Tiyatro Festivalleri – Profesyonel 5 1989 

Tiyatro Festivalleri – Amatör 9 1983 

Dans – Performans Festivalleri 4 2005 

Festivale Farklı Yaklaşımlar 5 2005 

Toplam 23  

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
 
İstanbul’da özellikle 2000’li yıllardan itibaren gösteri sanatlarında yapılan festival ve etkinliklerin 
sayısı ve çeşitliliğinde görülen artış, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri ile biraz daha 
görünür bir hal almış ve profesyoneller açısından bu sanat alanının, izleyici açısından da kentin biraz 
daha hareketlenmesine katkıda bulunmuştur. Ancak İstanbul büyüklüğünde bir metropolde, 
çoğunluğu amatör ve küçük ölçekte olmak üzere 23 tiyatro ve dans festivalinden 
bahsedilebilmektedir. Bunların arasından sadece üç tanesi yirmi yılı aşkın süredir yürütülen gösteri 
sanatları –biri uluslararası tiyatro, diğeri gençlik tiyatrosu, diğeri kukla– festivalidir. Son yıllarda 
festival sayısında ve çeşitliliğinde görülen artışla beraber alanın canlanması çok olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirilebilecekken, kentin nüfusu ve izleyici potansiyeli düşünüldüğünde bu rakam 
oldukça düşük sayılabilir. Halen tek ve en büyük profesyonel uluslararası tiyatro festivali kentteki en 
köklü sanat ve kültür kurumu olan İKSV tarafından düzenlenmektedir.  
 
 
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali 
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali, ilk defa 1989 yılında İKSV tarafından düzenlendi. 2001 yılından 
itibaren iki yılda bir organize edilmeye başlanan bu festivalin temel amacı, uluslararası sanat 
ortamında tanınmış tiyatro ve dans topluluklarının yanı sıra Türkiye’de üretilen yerli oyun ve 
gösterileri de izleyiciyle buluşturmak. Dünya tiyatroları ile Türk tiyatrosunu buluşturup aralarında 
kalıcı köprüler kurmayı amaçlayan festival programına her yıl gösteriler kadar tiyatro ve dans 
alanındaki gelişmelerin tartışıldığı atölye çalışmaları ve seminerler de eklendi. Festivalde yer alan yerli 
ve yabancı oyun oranı her yıl değişse de, yerli gösteri sayısı her zaman daha fazla oldu. Mekânlarıyla 
da kente yayılan Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali gösterimleri, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu 
yakasındaki farklı ilçelerde kamu veya özel tiyatrolara ait birçok farklı mekânda sergilendi. Festival 
1989 yılında, adında da yer aldığı gibi, sadece tiyatroya odaklanmış bir etkinlik olarak başlamış olsa 
da, zaman içinde gösteri sanatlarındaki gelişmeler, disiplinler arasındaki sınırların yavaş yavaş erimesi, 

                                                             
3 Halen devam eden en eski festivalin ilk düzenlenme yılı. 
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dans alanına üretim ve izleyici anlamında ilginin artmasıyla beraber özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
her geçen yıl daha fazla dans gösterisini, performansı ve sokak gösterilerini de içerecek şekilde 
alternatif mekân kullanımlarını desteklemeye başladı. Festivalde yer alan mekânların kapasitesi ve 
gösterim sayısına göre değişse de ortalama 20.000-25.000 izleyiciye ulaşan tiyatro festivali, 2010 
yılında %80’in üzerinde bir doluluk oranıyla gösterimlerini tamamladı. Bu yüksek bir oran olarak 
görülse de, izleyici sayısı bakımından İstanbul halen dünyanın önemli tiyatro festivallerinin oldukça 
gerisinde. Örneğin, dünyanın en önemli tiyatro etkinliklerinden sayılan Avignon Tiyatro Festivali 2009 
yılında resmi programındaki yaklaşık 40 etkinlikle 140 bin izleyici çekmiştir. Uluslararası  İstanbul 
Tiyatro Festivali’nin izleyici sayısı bakımından Avignon’un %20’sinin altında kalması, temelde mekân 
yetersizliği ve kamu desteğinin dünya örneklerine göre çok düşük kalmasından kaynaklanıyor.  
www.iksv.org/tiyatro 
 
  
Zaman içinde yapılan küçük organizasyonlar ibreyi her seferinde biraz daha yukarı taşısa bile, 
bağımsız organizasyonların kaynak sağlamada yaşadıkları sorunlar, bu etkinliklerin devamlılığını 
tehlikeye atmaktadır. İstanbul’daki festivallerin sayı ve çeşitliliğinin artması, kentin sadece bir 
“festivaller kenti”ne dönüşmesi amacıyla değil, bu festivaller aracılığıyla daha fazla, yaygın ve çeşitli 
izleyici kitlelerine ulaşmak, gösteri sanatları aracılığıyla İstanbullullar’ın değişen dünyayla bağlarını 
kuvvetlendirmek bakımından da önemlidir.  
 
 
İstanbul Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali (iDans) 
Türkiye’nin çağdaş dans ve performans sanatlarında uluslararası ilişkilerine destek olmak amacıyla 
kurulan Bimeras Kültür Vakfı tarafından 2007 yılından beri her yıl düzenli olarak organize edilen 
İstanbul Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali (iDans), Ekim 2010’da dördüncü kez çağdaş 
dans alanının yurtiçi ve yurtdışındaki önemli temsilcilerini gösteriler ve atölye çalışmalarıyla İstanbul 
izleyicisiyle buluşturdu. Dansın çeşitli biçimlerine odaklanan bu önemli festival, 2007 yılından beri her 
yıl bir ay süreyle alandaki önemli bir açığı doldurmaya çalışıyor. www.idans.info | www.bimeras.org  
 
 
 

2.3. Diğer Aktörler  
 
Gösteri sanatlarında sektörün temel yapısını üretimde tiyatro, dans, opera ve bale toplulukları ile 
gösterimde sahneler ve gösterim mekânları belirlemektedir. Ancak bunların dışında kalan alanda, 
sanatçıların hakları, kurumların mesleki paylaşımı veya politikayı etkileme gibi öncelikli sebeplerle bir 
araya gelen çeşitli sivil örgütlenmeler de mevcuttur. Meslek birliği, dernek veya vakıf olarak 
örgütlenen bu yapılar çok sayıda kurulsa da, zaman içinde bunlar etkinliğini kaybedebilmektedir. Bu 
açıdan aktif olarak alanda öne çıkanlardan bazı yapılanmalar tablo 10’da görülebilir.  
 
Gösteri sanatlarında bu tür yapılanmalar olsa ve belirli dönemlerde aktif faaliyet gösterse de, alanın 
koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olacak derecede kapsayıcı ve güçlü ve yaygın etkili 
yapılanmalar oldukları söylenemez. Bu yapıların belirli konularda etkinleştirilmesi için çalışmalar 
yürütülmesi önerilebilir.  
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Tablo 10: Gösteri Sanatları Meslek Birlikleri ve Dernekler 
 

Kurum Yapı Çalışma Alanı 

TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Meslek Birliği Tiyatro – Oyuncular  

TEB Tiyatro Eleştirmenleri Birliği   Birlik Tiyatro – Eleştirmenler 

TİYAB Tiyatro Yayıncıları Birliği Birlik Tiyatro – Yayıncılar  

TTB Türk Tiyatrolar Birliği  
İATP İstanbul Amatör Tiyatrolar Platformu 

Birlik Tiyatro – Amatör  

TİYAP Tiyatro Yapımcıları Derneği Dernek  Tiyatro – Yapımcılar  

ÖTD Özel Tiyatro Yapımcıları Derneği Dernek Tiyatro – Yapımcılar  

OYÇED Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Dernek Tiyatro – Yazarlar  

ÇOGED Çocuk ve Genç Tiyatrocular Derneği Dernek Tiyatro – Çocuk ve Genç  

ÇGSG Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Derneği Dernek Çağdaş Gösteri Sanatları 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
 
 

3. Eğitim  
 
İstanbul’da devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel kurs ve sertifika programlarında gösteri sanatlarına 
yönelik farklı seviyelerde eğitim verilmektedir. Gösteri sanatları eğitimi veren konservatuvar, fakülte 
ve programları barındıran devlet ve vekıf üniversitesi sayısı 12 iken, kurs ve diğer sertifikalı eğitim 
veren kurum sayısı 7’dir. (Tablo 11) 

 
Tablo 11: İstanbul’da Gösteri Sanatları Eğitimi Veren Kurumların Sayısal Dağılımı 
 

Eğitim Kurumu Türü  Adet 
Kurslar ve diğer sertifikalı eğitim veren kurumlar 7 

Üniversiteler 
Devlet 4 

Vakıf 8 
Toplam Üniversite 12 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
 
İstanbul’da yüksek eğitim kurumları altında gösteri sanatları üzerine 12 farklı üniversitede toplam 21 
farklı programda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Bu programların 10 tanesi devlet 
üniversitelerinde, geriye kalan 11 tanesi vakıf üniversiteleri altındadır. Çoğunluğu lisans düzeyinde 
olan bu eğitim programlarının kontenjanı 500 kişiden fazladır.4 Üniversitelerde verilen eğitim, 2000’li 
yıllara kadar temelde tiyatro ve oyunculuk gibi alanlara odaklandığı görülmektedir. Gösteri sanatları 
alanında üretim yapacak sanatçıları ve oyuncuları yetiştiren en eski ve lisanstan doktoraya dek 
bütüncül bir eğitim anlayışını oturtmuş olan İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarları eğitimde etkin rollerini sürdürmektedir. Ancak özellikle son 
yıllarda açılan vakıf üniversitelerindeki gösteri sanatları bölümleri daha disiplinlerararası bir eğitime 
odaklanmak, tiyatro, dans ve beden kullanımı gibi konularda farklı eğitim programları ve atölyeler 
düzenlemek üzere alanın tanımını da bu anlamda genişletmiştir. Bu programların bir kısmı da, sahne 
için üretilecek gösterilerin yönetim ve tasarım süreçlerine odaklanarak ‘sahne ve gösteri sanatları 
yöneticileri’ni yetiştirmek üzere, İstanbul için yeni sayılabilecek bir alanda eğitim vermeye 
başlamışlardır.  

                                                             
4 2010 yılında açılan bazı yeni programlar hiç öğrenci almadığı için rakam kesin olarak verilememektedir. 
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Tablo 12: İstanbul’da Gösteri Sanatlarında Eğitim Veren Yüksek Eğitim Kurumları  
 

Eğitim Kurumu Adı 
Kurum 
Türü 

Eğitim 
Türü 

Fakülte Bölüm 

İstanbul Üniversitesi Devlet 

Lisans 
Devlet Konservatuvarı 

Sahne Sanatları: 
Opera, Bale, Tiyatro-Oyunculuk 

Edebiyat Fakültesi 
Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji 

Yüksek 
Lisans  
+ Sanatta 
Yeterlik 

Sosyal Bilimler Enstitüsü – 
Sahne Sanatları ASD 

Opera 
Bale 
Tiyatro 

Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi 

Devlet 

Lisans 
Devlet Konservatuvarı 

Sahne Sanatları: 
Opera, Bale, Tiyatro 

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostümü 

Yüksek 
Lisans  
+ Sanatta 
Yeterlik 

Sosyal Bilimler Enstitüsü – 
Sahne Dekorları ve 
Kostümü ASD 

Dekor ve Kostüm Tasarımı 

Sosyal Bilimler Enstitüsü – 
Sahne Sanatları ASD 

Opera 
Bale 
Tiyatro 
Modern Dans 

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Lisans Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Dans  
Duyusal Sanatlar Tasarımı 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Devlet Lisans Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Atölyesi 

Haliç Üniversitesi Vakıf 
Lisans Konservatuvar Tiyatro 

Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Oyunculuk Programı 

Aydın Üniversitesi Vakıf Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi 
Drama ve Oyunculuk  
Sahne ve Gösteri Sanatları 
Yönetimi 

Beykent Üniversitesi Vakıf Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi 
Oyunculuk 
Sahne ve Gösteri Sanatları 
Yönetimi 

Kültür Üniversitesi Vakıf Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Rejisörlük 

Maltepe Üniversitesi Vakıf Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Oyunculuk  

Yeditepe Üniversitesi Vakıf Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro 

Kadir Has Üniversitesi Vakıf Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf Lisans İletişim Fakültesi 
Sahne ve Gösteri Sanatları 
Yönetimi  
+ Sahne Sanatları Alanı 

Kaynak: İstanbul 2010 Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Araştırması verileri 
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Diğer yandan İstanbul’da yerel yönetim tarafından verilen kursların eğitim programlarının içeriği 
incelendiğinde, meslek edindirmeden, okuma yazmaya, el becerilerini geliştirmeden, tiyatro, dans ve 
müzik eğitimine kadar çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Kültür sanata yönelik eğitimler daha çok 
eğitim ve gelir düzeyinin yüksek olduğu merkez ilçelerdeki belediyeler tarafından verilirken, eğitim 
düzeyi ve gelir düzeyi düşük, işsizliğin fazla olduğu çeperdeki ilçelerde ise daha çok meslek 
edindirmeye, okuma-yazma öğretmeye, el becerisi geliştirmeye yönelik eğitim programlarının olduğu 
görülmektedir. Çeper ilçelerdeki eğitim programlarının birçoğunun hedefi kentlilik bilincinin 
oluşturulması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Gösteri sanatları açısından 
bakacak olursak ise amatörler ve yarı-profesyonellere yönelik tiyatro ve drama kursları oldukça 
popülerdir. 
 
 

4. Mekânsal Analiz  
 
Gösteri sanatlarında kamu gösteri topluluklarına ait sahneler ve özel tiyatroların İstanbul içindeki 
dağılımına bakacak olursak, gösteri sanatları mekânlarının %64’ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluğu sağlayan temelde özel tiyatrolardır. Özel tiyatrolar ağırlıklı olarak kentin 
merkezi ilçelerinde yer almaktadır. Son yıllarda tiyatroların ilçelerinde kitlesel değişiklikler görülmese 
de, merkez semtlerde tiyatroların kullandıkları bina ve yapıların özellikleri değişmiştir. Artık kentin 
merkezinde çeşitli semtlerde klasik tiyatro sahnelerinin yanı sıra irili ufaklı apartman dairelerinde 
esnek gösteri sanatları mekânları vardır.  
 
Şekil 2: Gösteri Sanatlarındaki Firmaların İstanbul’da Mekânsal Dağılımı  
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Şekil 3: Gösteri Sanatlarına Yardımcı Faaliyetlerdeki Firmaların İstanbul’da Mekânsal Dağılımı  

 
 

 

 

5. Mevzuat 
 
Gösteri sanatlarında tiyatro, opera ve balede üretim ve gösterimi doğrudan ilgilendiren kanun ve 
yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir. 
 
 

5.1. Kanunlar 
 

1- 5441 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun  
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/6/1949 Sayı : 7234 
Bu kanun, Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşu, çalışma koşulları, “sanat”, “teknik” ve “disiplin” 
kurulları ile, istihdam türü ve biçimi gibi temel hususları belirlemektedir.  
 

2- 4667 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun 
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1970 Sayı : 13557 
Bu kanun, Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluşu, çalışma koşulları, “sanat”, “teknik” ve 
“disiplin” kurulları ile, istihdam türü ve biçimi gibi temel hususları belirlemektedir.  
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5.2. Yönetmelikler  
 

1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların 
Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik  
Resmî Gazete Tarihi:15/03/ 2007 Sayısı: 26463 
Bu Yönetmeliğin amacı;  kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan 
projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir. Bu yönetmelikte yardım yapabilme şartları ve yardım yapılabilecek etkinlikler 
belirlenmektedir. Buna göre;  projenin ya da derneğin amacının kültürel, sanatsal ve turistik 
gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması halinde destek verilebilmektedir. Yerel, 
ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, 
sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere 
yardımda bulunulabilir. Özel tiyatrolara dağıtılacak olan prodüksiyon yardımlarının 
çerçevesini belirleyen de bu yönetmeliktir. 
 

2- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 10/10/2005 Sayısı: 25962 
 

3- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 09/12/1996 Sayısı: 2324 
 

4- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Arşiv Yönetmeliği 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 27/02/1990 Sayısı: 02 
 

5- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 15/02/1988 Sayısı: 348 
 

6- Devlet Tİyatroları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 27/02/1987 Sayısı: 421 
 

7- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 22/01/1985 Sayısı: 274 
 

8- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar 
Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği 
Resmî Gazete Tarihi:10/10/2009 Sayısı: 27372 
 

9- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2009 Sayısı: 27161 

 
10- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2009 Sayısı: 27161  
 

11- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi: 05/10/2005 Sayısı: 25957 
 

12- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
Bakanlık Makamı Onay Tarihi: 12/05/1986 Sayısı: 23.462-276 
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13- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri İle Muhasebe İşleri ve 
Ayniyat İşlemleri Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1981 Sayısı: 17409 

 
14- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi: 23/09/1971 Sayısı: 13965 
 
 

6. Sektörün Sorunları 
 
İstanbul’da gösteri sanatlarının sorunları, değer üretim zincirindeki yaratım, üretim, gösterim ve 
tüketim süreçlerindeki eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Değer zincirinde özel olarak bir 
aşamaya dair olmayan ve tüm süreçleri etkileyebilecek sorunlar genel olarak ele alınmıştır.  
 

6.1. Yaratım ve Üretimdeki Sorunlar 
 

1) Çalışma koşulları – sosyal güvence 
Gösteri sanatlarında özellikle bireysel çalışmanın yoğunlaştığı üretim sürecinde 
kurumsallaşma oranı düşüktür. Birçok sanatçı bir tiyatro veya dans topluluğu olsa bile mekânı 
olmadığında bağımsız çalışmayı tercih etmekte veya başka bir alternatifi olmadığı için zorunlu 
olarak bu yola başvurmaktadır. Bu noktada sorun bağımsız oyuncu veya yönetmen gibi 
sanatçıların sosyal güvencelerinin olmamasıdır. Türkiye’de sanatçılar için bağımsız çalışma 
sisteminin de sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilmemesi, alandaki üretimin koşullarını 
olumsuz yönde etkileyen sorunlardan birisidir. Ayrıca ödenekli kurumların dışında kalan özel 
tiyatro ve bağımsız tiyatro ve dans grupları da, finansal kaynaklarının yetersizliği sebebiyle 
gerekli kalifiye teknik eleman ve sanatçıyı tam zamanlı olarak istihdam etmekte 
zorlanmaktadır.  

 
2) Sanatçıların dolaşımı 

Son yıllarda bağımsız gösteri sanatlarında uluslararası alana yönelik hareketlenmeler vardır. 
Artık Türkiye’den daha fazla sanatçı uluslararası festivallere katılmakta, gösteriler yapmakta, 
konserler vermekte, ödüller kazanmaktadır. Sanatçılarımızın uluslararası alana entegrasyonu 
yönündeki bu olumlu gelişmeler, çoğunlukla kendi imkanları ile yürüttükleri bir süreçtir. 
Ancak özellikle sık seyahat eden tiyatro ve dans toplulukları için vize uygulamalarındaki süreç 
ve masraflar bu konudaki temel zorluklardan birisini oluşturmaktadır. Sanatçıların seyahat 
etmesini, yurtiçinde daha fazla turne yapabilmesini kolaylaştıracak destek politikaları ve 
uluslararası sanatçı dolaşımını kolaylaştıracak, seyahat kolaylığı sağlayacak vize muafiyet veya 
destek uygulamalarının eksikliği bu alandaki önemli sorunlar olarak öne çıkmaktadır.  
 

3) Sanatçı destekleme programlarının olmaması 
Gösteri sanatları alanında üretim yapan genç sanatçıları teşvik etmek için yarışma mantığı 
yerine yeni destekleme programlarının geliştirilmemiş olması, alanın önemli 
eksikliklerindendir.  

 
4) Yaratıcılığın (piyasa şartlarında) erimesi 

Sanatçıların, geçim sağlayabilmek için eğitmenlik ya da piyasadaki (müzisyenler ve oyuncular 
için) jingle üretimi, reklam veya televizyon işleri ile dizi sektörüne kayması, kendi sanatsal 
üretimleri için geriye zaman bırakmamaktadır. Bu durum, önemli bazı yeteneklerin piyasa 
koşulları içinde yaratıcılıklarının törpülenmesine veya sadece işin ihtiyaçlarına göre 
şekillenmesine sebep olmaktadır.  
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5) Prova mekânı eksikliği 
Gösteri sanatlarında özellikle kendi sahnesi olmayan büyük prodüksiyonlarda prova mekânı 
eksikliği önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu konuda bağımsız topluluklar kendi çözümlerini 
üretmeye çalışmaktadır. Ancak daha düzenli bir biçimde, belirli bölgelerde bazı sahnelerin 
sağlanacak desteklerle provalara tahsis edilmesi, kamuya ait kimi mekânların provalar için 
sanatçılara uygun fiyatlardan kiralanması veya yerel yönetimlerin kültür merkezlerinde 
sadece gösterim değil üretime yönelik mekânlar da ayrılması mümkün olabilir.  

 
 

6.2. Gösterim ve Tüketimdeki Sorunlar 
 

1) Sanatın dolaşımı 
İstanbul gösteri sanatları alanında tiyatro, dans, opera ve bale eserleri üretiminde Türkiye’nin 
en önemli merkezidir. Ancak İstanbul içinde de üretim ve gösterim belirli bölgelerde 
toplanmaktadır. Üretilen gösterilerin İstanbul içinde, Anadolu’da ve Avrupa’da dolaşımının 
desteklenmesi konusunda bir kamu politikası olmaması, düzenli olarak sanat dolaşımını 
zorlaştırmaktadır.  

 
2) Sözleşmeler 

Yurtdışında sanatçılar bir gösteri veya konserde tüm kurumlarla sözleşmeli çalışırken, 
Türkiye’de sınırlı sayıda sahne bu konuda kurumsallaşmıştır. Sanatçının ve kurumun haklarını 
karşılıklı güvence altına alan ve karşılıklı talepleri yazılı hale getirip belgeleyen sözleşme 
kültürünün oturmamış olması, genellikle sanatçıları zor durumda bırakabilecek sonuçlar 
doğurabilmektedir.  

 
3) Bağımsız gösteri topluluklarının düzenli temsil yapamama sorunu 

Mekânı olmayan, daha çağdaş üretim ve gösterimler yapan bağımsız tiyatro ve dans 
topluluklarının, belirli bir mekânda düzenli gösteri yapamaması, bunun sonucunda kendine 
bir izleyici kitlesi oluşturamaması bu grupların var olma şansını önemli ölçüde azaltmaktadır.  

 
4) Bağımsız festivallerin destek yetersizliği sebebiyle gelenekselleşememesi 

İstanbul’da gösteri sanatlarında gelenekselleşen ve İstanbulluların beslenebildiği festivallerin 
sayısı çok sınırlıdır. Bu sorunun temel sebeplerinden birisi, uzmanlaşmış bu tür festivalleri 
yürüten bağımsız aktörlerin finansal destek anlamında yalnız bırakılmasıdır. 

 
5) Gösterim mekânlarının azlığı ve teknik yetersizliği 

İstanbul’da gösteri sanatlarında üretim, prova ve gösterim için mekânlar yetersizdir. Resmi 
kurumlar tarafından kente kazandırılan gösterim mekânlarının gösteri sanatlarına uygun 
teknik olanakları sahip olmayan ‘çok amaçlı salonlar’ olması, sahne sayısı çok olsa da farklı 
türlerde gösterimler için uygunsuzluk, özellikle bağımsız gösteri sanatları toplulukları için 
yetersiz altyapı anlamına gelmektedir. 

 
6) Büyük ve esnek sahne ihtiyacı  

Kentin merkez ve çevre semtlerinde büyük prodüksiyonlar için büyük ve esnek yapıda, farklı 
gösterimler için değişiklik yapılabilecek profesyonel gösteri merkezlerinin olmaması, 
yurtdışından getirilebilecek birçok gösterinin yolunu tıkadığı gibi, yerelde bu tür üretimler için 
de olanak sağlamamaktadır. 
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7) Gösteri sanatları toplulukları için çoklu/ortak sahne kullanımını destekleyecek bir sistemin 
olmaması  
Kentte mevcut sahnelerin sadece idaresini üstlenen topluluklar ve kurumlar tarafından 
kullanılması ve ortak kullanıma açılmaması, çok sayıdaki bağımsız toplulukların ürettikleri 
eserleri yeterli sayıda gösterime sunamamalarına sebep olmaktadır. 
 

8) Finansal kaynak yetersizliği  
Özel tiyatroların ve bağımsız gösteri topluluklarının üretim ve gösterimlerini destekleyecek 
yeterli bütçeler kamu tarafından bu alana aktarılmamaktadır. 

 
9) Mekânların programlama sorunları 

Mekânların programlamasını yapan, sanat yönetmenleri ve kültür yöneticilerinin olmaması 
önemli sorunlardan birisidir. Özellikle resmi kurum ve belediyelerin mekânlarında, sanat 
yönetimi veya ilgili alanlarda eğitim almamış, gösteri sanatları programlama konusunda 
yeterli eğitim ve bilgisi olmayan kişilerin çalışması, bu mekânların kullanım, program ve 
içeriğini de büyük oranda etkilemektedir. Mekânların alandaki aktörler tarafından efektif 
kullanılamaması, belediyelerdeki ihale ve ajans sorunu (özellikle belediyelere özel programlar 
oluşturup bu alanda ciddi bir ekonomi yaratan, ancak sanatsal olarak yetkin olmayan 
ajanslara ihalelerin verilmesi gibi sorunlar) mekân programlama konusunda başlıca sorunlar 
olarak sıralanabilir. 

 
10) Mekânlar – ruhsatlama  

Son yıllarda gösteri sanatları alanındaki gelişme sonucunda (eğilimler bölümünde açıklandığı 
gibi) klasik tiyatro dışı alanlardaki tiyatro veya gösteri mekânı sayısı artmıştır. Özellikle kentin 
merkez ilçelerindeki bu tür mekânlar yıllar önce konut olarak inşa edildiğinden, işyeri / tiyatro 
olarak ruhsat alması süreci zorlaştırmaktadır. Bu tür alternatif mekânlar için ilgili 
düzenlemelerin yapılması, bu mekânların var olabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmeleri 
açısından çok önemlidir.  Tiyatro mekânı ruhsatı konusunun yeniden düzenlenmesi, içerik ve 
mekânsal olarak kriterlerinin çağdaş gelişmelere ayak uydurması gerekir.  

 
 

6.3. Genel Sorunlar 
 

1) Bilgilendirme eksikliği 
Gösteri sanatlarını belirleyen ve etkileyen kanun ve yönetmeliklerle, bunların 
uygulanmasında yapılan değişiklikler konusunda bilgilendirme eksikliği, alanın aktörlerinin 
mevcut olanaklar varsa bile bunlardan sağlıklı bir şekilde faydalanamamasına sebep 
olmaktadır. Yaratıcılık ve kültürel üretimde zenginlik için katılımın sağlanmasının öncelikli 
şartının, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme olduğu unutulmamalıdır.  

 
2) Çağdaş sanatın sahiplenilmemesi 

Kamu kültür politikası içinde alternatif ve çağdaş gösteri sanatları üretimlerine alan 
açılmaması, gösteri sanatları konusundaki politikada fikir desteğinin olmaması ve destek 
şartlarında adının geçmemesi, bu alanda üretim yapan sanatçıların tanınmamasına sebep 
olmaktadır. 

 
3) Eğitim 

- Üniversite konservatuvar eğitiminin  çağdaşı yakalamakta yavaş kalması 
Gösteri sanatlarında konservatuvar oyunculuk formasyonundan gelen sanatçılarla 
disiplinlerarası çalışmalar yapmanın zorluğu – bu şekilde eğitilmiş sanatçı bulunamaması.  

- Alternatif eğitim kurumlarının eksikliği 
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Konservatuvar eğitimini tamamlayacak, disiplinlerararsı çağdaş üretimlere yönelik 
bağımsız alternatif eğitim kurumlarının eksikliği. 

- Çağdaş sanat eğitiminin erken yaşta başlamaması 
Örgün eğitimde gösteri sanatları eğitiminin başlamaması, çocuklar ve gençlerin tiyatro ve 
çağdaş gösteri sanatları ile erken yaşta tanışamaması. 

- Gösteri sanatları alanında çalışabilecek yetkin kültür yöneticileri eksikliği 
Müzik ve gösteri sanatları alanlarına odaklanan kültür yöneticilerinin sayısı yıllar içinde 
artsa da, uzmanlaşmış kültür yöneticilerinin yetersizliği. 

 
4) Müdahale  

Türkiye’de sanatsal üretime müdahale konusunda son yirmi yılda olumlu yönde gelişmeler 
olsa da, yazarlar ve sanatçılar için ifade özgürlüğü halen tartışma konusudur. Özellikle belirli 
kesimlerin hassas olduğu konulara değinildiğinde gösterilerle ilgili medyada çıkan provokatif 
özellikli yazılar, ana akım medyanın çağdaş sanata yaklaşımı, bir tür mahalle baskısıyla 
beraber gelişen korku politikalarının sonucunda sanatçıların otosansür geliştirmesine sebep 
olmaktadır. Her sanatçı bunu yaşıyor olmasa da, 2010 yılında hala bazı oyunlar, aldıkları 
tehdit yüzünden sahnelenemiyor ve sahneler bu sebeple geçici de olsa kapatılıyorsa, 
konunun kamu tarafından da özel bir dikkatle ele alınması ve sanatçıların bu durumlarda 
yalnız bırakılmaması çok önemlidir.  

 
5) Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Sağlanan Özel Tiyatrolara Destek Fonu Sorunları 

Özel Tiyatrolara Destek Fonu, gösteri sanatları alanındaki tek kamu finansman kaynağı olarak 
aşağıdaki sebeplerden dolayı eleştirilere maruz kalmaktadır.   
- Sadece dramatik metin temelli klasik tiyatro anlayışını benimsemesi, gösteri sanatları 

alanının tümünü (dans, disiplinler arası gösteriler, vs.) kapsamına  almaması 
- Gösteri sanatlarındaki çağdaş gelişmeleri yakalayamaması 
- Destekleme kriterlerinin şeffaf olmaması ve yetersiz kalması (gençlerle çalışma, eğitim,vs)  
- Projeye/işe/sürece/gruba değil, esere destek vermesi 
- Gösteri sanatlarında yeni dil ve estetik araştırmalar için ayrı destek mekanizmalarının 

olmaması.  
Fonun yapısının değiştirilerek, farklı alanları da kapsayacak şekilde kategoriler açarak 
dönüştürülmesi, destekleme kriterlerinin geliştirilmesi ve şeffaflaştırılması kadar destek 
miktarının da gelişen alanın ihtiyaçları doğrultusunda artırılması önem taşımaktadır.  

 
 

7. Politika Önerileri 
 
İstanbul; dinamik yapısıyla üretimi tetiklemesi, merkezi bir kültür, sanat ve eğlence hayatı olmasıyla 
birçok sanatçı tarafından yaşamak için tercih edilen bir şehir haline gelmiştir. Bu eğilimin bir avantaja 
dönüştürülmesi de, ancak bu alanda bir zemin oluşturacak politikalar geliştirilmesiyle mümkün 
olacaktır. Bu çalışma kapsamında toplanan mevcut veriler ve gösteri sanatları alanında çalışan ve 
üreten çeşitli aktörlerle yapılan görüşmelerde tespit edilen sorunlara çözüm oluşturabilecek 
politikalar için bazı öneriler aşağıda sıralanmaktadır.  
 
 

7.1. Genel Prensipler  
 

1) Çağdaş Sanat 
Kamu destek mekanizmaları içinde çağdaş, çok disiplinli ve yenilikçi üretimlerin tanınması,  
geleneksel unutulmadan yeni ifade alanlarına yer açılması ve desteklenmesi. 
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2) Politikalar 
Kamu politikalarının sektördeki üretim hızı ve dinamikleriyle senkronizasyonunun sağlanması 
için bu alanda sürekli çalışan bir ekibin oluşturulması, düzenli araştırma ve raporlamalar 
yapılması.  

 
3) Katılım 

Farklı sosyal ve kültürel kimlikler ve bağımsız oluşumlara, kültürel üretim içinde kendini ifade 
etme imkânı yaratılması.  
 

4) Müdahale 
Sanatta ifade özgürlüğü konusuna özel önem verilip, sorunlu alanlarda sanatçıların 
sahiplenilmesi. 
 

5) Destek 
Bağımsız sanat projeleri ve sanatçı destekleme fonu oluşturulması, fonun akademisyen, 
eleştirmen, kültür-sanat yöneticisi gibi alanında deneyimli, yeni gelişmeleri takip eden 
uzmanlardan oluşan bağımsız bir kurul tarafından dağıtılmasının sağlanması ve fonun, küçük 
ve yerel üretime alan açabilmesi ve yerelle temas sağlayabilmesi için Türkiye genelinde çok iyi 
duyurulacak proje çağrıları açılması. 

 
 

7.2. Yaratım ve Üretimde Öneriler 
 

1) Sanatçı destek programları 
Genç çağdaş sanatçıların üretimini desteklemek için yarışmalar yerine sanatçı rezidans 
programları düzenlenmesi ve sanatçılara yönelik  burs imkanları yaratılması. 

 
2) Çalışma koşulları – sosyal güvence 

Serbest çalışmanın sosyal güvenlik sistemi içine dahil edilmesi – sanatçılara belirli bir ödenek 
sağlanması veya işsizlik maaşının belirli sürelerde bu kapsama alınması (örneğin üretim 
sürecinde (3-5 ay) provalarda sanatçılara sigorta ve maaş sağlanması, vs.). 

 
3) Prova mekânları 

Belirli bölgelerde bazı sahnelerin ve stüdyoların provalara tahsis edilmesi için destek 
olunması. 

 
4) Sanatçıların dolaşımı 

Sanatçıların seyahat etmesini, yurtiçinde daha fazla turne yapabilmesini kolaylaştıracak 
destek politikaları , uluslararası sanatçı dolaşımını kolaylaştıracak vize muafiyet veya destek 
uygulamaları , yurtdışı temsillerinin tanıtım kapsamında seyahat desteği alması  - bir sanatçı 
seyahat fonu oluşturulması. 

 
5) Eğitim 

Konservatuvar eğitiminin çağdaş gelişmelere ayak uyduracak şekilde yenilenmesi için 
üniversiteler ve YÖK ile çalışmalar yürütülmesi ve ilköğretimde çağdaş sanat eğitiminin 
başlaması için müfredat değişiklikleri yapılması için MEB ile çalışmalar yürütülmesi. 
Anadolu’da yaşayan yetenekli gençlerin, kentlerde sanat eğitimi almalarını kolaylaştıracak 
fon, burs, staj ve rezidans programları oluşturulması. 
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7.3. Gösterim ve Tüketimde Öneriler 
 

1) Sanatın dolaşımı 
Üretilen gösterilerin İstanbul içinde, Anadolu’da ve Avrupa’da dolaşımınn desteklenmesi . 

 
2) Bağımsız festivaller 

Bağımsız gösteri sanatları festivalleri destekleme programı oluşturulması. 
 

3) Bilgilendirme 
Gösteri sanatları alanını belirleyen ve etkileyen kanun ve yönetmeliklerle, bunların 
uygulanmasında yapılan değişiklikler konusunda alandaki aktörlerin bilgilendirilmesi. 

 
4) Kurumsal statü 

Sanatta farklı kurumsal statüye alan açılması – kâr amacı gütmeyen şirket ve 
vergilendirmenin de buna göre yeniden düzenlenmesi. 
 

5) Yeni mekânlar 
Kullanımdan kalkmış eski endüstriyel mekânların sanat üretim ve gösterimine olanak 
sağlayacak şekilde dönüştürülmesi konusunda teşvikler verilmesi. 
 

6) Mevcut mekânlar 
Gösteri sanatlarında üretim, prova ve gösterim için mevcut mekânların teknik uygunluğunun 
sağlanması yönünde kriterlerin oluşturulması, tiyatroda asgari bina kriterleri ve mekânları 
işletecek ekiplerin nitelik ve standartlarının belirlenmesi . 
 

7) Kamusal mekânların kullanımı 
Kamusal alanın gösteri sanatları için kullanımını özendirecek politikalar geliştirilmesi. 
 

8) Çoklu mekân kullanımı 
Gösteri sanatları toplulukları için çoklu ve ortak sahne kullanımını destekleyecek bir sistemin 
geliştirilmesi, sahnesi olan ödenekli kurumlarla bağımsız grupların ortak çalışmasının 
sağlanması (gişe geliri paylaşımı veya oyun satın alma yolunun açılması), ödenekli tiyatroların 
kendi mekânlarını bağımsız gruplara belirli günlerde ve sezon dışında çalışmalar için 
verebilmeleri yönünde yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması.  

 
9) Mekânlar ruhsatlama 

Alternatif tiyatro ve gösteri mekânları için ilgili ruhsat düzenlemelerinin yapılması, tiyatro 
olarak inşa edilmemiş olan mekânların da tiyatro veya gösteri mekânına dönüştürüldüğünde 
ruhsat sürecinin aksamaması için gerekli değişikliklerin ele alınması. 

 
10) Teşvikler 

Özel sektörü sanat üretimi, eğitimi ve mekân gibi konularda fon ve destek programları 
oluşturmaya teşvik etmeye yönelik düzenlemeler yapılması. 
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7.4. Özel Tiyatrolara Destek Fonu için Öneriler 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bağımsız gösteri sanatları üretimlerini finansal olarak desteklediği tek 
program “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel 
Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında profesyonel, amatör, 
geleneksel ve çocuk oyunlarına dağıtılan yıllık prodüksiyon destekleridir. Kültür Bakanlığı bu 
yönetmelikle yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım 
faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Bakanlık bütçesinden yapacağı yardımın kullanılması, 
izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.  
 
Bu doğrultuda Türkiye’de faaliyet gösteren özel tiyatrolar her yıl en geç 15 Ağustos tarihine kadar, bir 
sanat sezonunu kapsayacak şekilde prodüksiyonlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni başvuru 
belgelerine eklenir. Özel tiyatroların projeleri Müsteşar, Güzel Sanatlarla ilgili Müsteşar Yardımcısı, 
Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile tiyatro alanında tanınmış kişiler 
arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. 
Yönetmelikte özel tiyatrolar için değerlendirme ölçütleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  
 

 Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, 
yeterliliği ve önemi. 

 Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı. 
 Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi. 
 Tiyatro sanatını geliştirmesi, çağdaş, evrensel boyutlara ulaştırması, yeni sanatsal eğilimleri 

özendirmesi, klasikleri değerlendirmesi, Türk ve dünya kültürüne katkıda bulunması.  
 Türk oyun yazarlarına ait eserlere öncelik verilmesi. 
 Yurtiçi turneler düzenleyerek tiyatroyu yurt sathına yayması. 
 Yeni oyunlar yazdırarak tiyatro edebiyatımızın zenginleşmesine katkıda bulunması. 
 Sezon içinde sahnelediği oyun sayısı. 
 Seçilen oyunların sanat seviyesi ve uygun şeklinde sahnelenip sahnelenmediği. 
 İstikrarlı ve sürekli bir tiyatro geleneğini yaşatıp yaşatmadığı. 
 Sezon içinde açmış olduğu perde sayısı. 
 Türk tiyatrosunun gelişmesi açısından, tiyatro binası ve benzeri yatırımlar ile eğitim ve yayın 

gibi alanlarda gösterdiği etkinlikler. 
 
Ayrıca, sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projele re 
öncelik verilir. 
 
Özel Tiyatrolara Destek Fonu’yla ilgili yönetmelik kapsamında ulaşılabilen bu çerçeveye baktığımızda, 
dans ve performans disiplinlerinin fonun kapsamı dışında bırakıldığını görürüz. Bu açıdan işe öncelikle 
söylemi değiştirerek başlamak gerekmektedir. Günümüz sanat ortamında sadece dramatik metin 
temelli klasik tiyatro eserleri değil, dans ve disiplinlerararası performansları da kapsayacak şekilde bu 
tanımın ‘gösteri sanatları’ olarak değiştirilmesi, hem bu alanın görünmeyen aktörlerini kamunun 
tanımasına yol açacak, hem de bu alanda Avrupa’da ve dünyadaki gelişmeleri yakalamak açısından 
önemli bir adım olacaktır. Destek programının yapısı, esere değil projeye ve süreçte topluluğa destek 
verecek şekilde güncellenmeli, sahnesi olan kurumsallaşmış tiyatrolar kadar, yeni ve bağımsız üretim 
alanlarının da bu destek kapsamına alınması konusunda çalışmalar yapılmalı, farklı kategorilerde 
destekler dağıtılmalıdır.  
 
Kamu fon ve desteklerinin artırılması ve bu artış ile birlikte, fonun türü ve miktarına göre belirlenmek 
koşuluyla, tiyatro ve dans kültür ve eğitiminin geniş kitlelere, gençlere ve çocuklara ulaştırılmasını 
sağlayacak atölye ve benzeri eğitim faaliyetlerini uygulamak konusunda teşvik ve yönlendirmeler 
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yapılmalı, bunların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacak önlemler alınmalı ve destekler 
verilmelidir.  
 
Destek programı şimdiye kadar değerlendirme ve destekleme kriterleri yeterince şeffaf olmadığı ve 
destek miktarları yetersiz bulunduğu için eleştirilmiştir. Kriterlerin ve seçici kurul üyelerinin her yıl 
açıkça ilan edilmesi ve farklı alanları da kapsayacak şekilde kategoriler açarak dönüştürülmesi, fonun 
yapısındaki değişimin işareti olarak algılanacaktır. Destek yönetmeliği ve fonun dağıtılma kriterleri, 
bundan sonra da düzenli olarak gösteri sanatlarındaki çağdaş gelişmeleri içerecek şekilde 
güncellenmelidir.  
 
Dağıtılan desteğin sonuçları değerlendirilmeli, destek sonucunda üretilen işlerin kalıcı olabilmesi için 
fikirler üretilmeli (yayın, vs.), destek programıyla ilgili gösteri sanatları alanında üretim yapan tüm 
aktörlere sağlıklı bilgilendirme yapacak bir program oluşturulmalı ve dönüşüm süreci yönetilmelidir.  
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EK: Görüşmeler Listesi  
 

1) Dikmen Gürün,İKSV Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü, 20 Eylül 2010  
 

2) Beyhan Murphy, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları 
Yönetmeni, 8 Eylül 2010  

 
3) Yeşim Özsoy Gülan, Galata Perform kurucu ve yöneticisi, 6 Eylül 2010  

 
4) Şule Ateş, Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Derneği (ÇGSG) Yönetim Kurulu Üyesi, 4 Eylül 2010  

 
5) Hasan Işık, Kültür A.Ş. Kültürel Projeler ve Tanıtım Müdürü, 28 Mayıs 2010 

 
6) Fırat Güllü, Türkiye Tiyatrolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 14 Mayıs 2010 

 
7) Ayşenil Şamlıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, 30 

Mart 2010  
 

8) Nilgün Kurt, Kumbaracı50 Tiyatro Müdürü, 1 Nisan 2010  
 

9) Bülent Malkoç, Çevre Tiyatrosu Müdürü, 16 Nisan 2010  
 

10) Mine Sağırkaya, İstanbul Devlet Tiyatrosu Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü, 16 Nisan 2010  
 

11) Gösteri sanatları odak grup çalışması, 13 Şubat 2010  
Katılımcılar: Murat Daltaban (DOT), Zeynep Günsür (Hareket Atölyesi), Sule Ateş (ÇGSG), İlyas 
Odman (Dokuzaltı Dans ve Hareket Projesi), Orhan Alkaya (Şehir Tiyatroları), Mihran 
Tomasyan (Çıplakayaklar Kumpanyası), Handan Ergiydiren (22/11 Proje Topluluğu ve Şehir 
Tiyatroları), Eyüp Emre Uçaray (Tiyatro02), Serkan Keskin (Semaver Kumpanya), Banu Karaca 
(Sabancı Üniversitesi), Şafak Uysal (laboratuar – İstanbul 2010 DansPlatform), Esra A. Aysun 
(C.U.M.A.), Pelin Başaran (bağımsız) 

 
12) Ali Rıza Şenbabaoğlu , Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı, 29 Ocak 2010  

 
13) Kahraman Eroğlu, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, 28 Ocak 2010  

 
14) Nilgün Güloğlu Ceylan, Bakırköy Belediyesi Tiyatrolar Müdürü, 8 Ocak 2010  

 
15) Özcan Bilir, Bakırköy Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 7 Ocak 2010  

 
 


