DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri:
1. Personel Giderleri: 2020 yılına mahsus yapılan maaş zamları, personel
sayısındaki cüzi artış ve Misafir Sanatçılar Pozisyon Vize Cetveli altında yer alan, puantaj
usulü çalıştırılan süreli sözleşmeli personelin, 26.12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06.06.1978
tarihli, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi
kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına bağlı olarak ilgili tertipte artış
gerçekleştirilmiştir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Genel Müdürlüğümüzün
2020 yılı ilk 6 ayı içerisindeki bu kaleme ait gider artışı yukarıda belirtilen nedenlere bağlı
olarak gerçekleşmiştir.
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:
Devlet Tiyatroları; 2019-2020 sezonu haziran ayı sonu itibariyle yerleşik
sahnelerindeki ve turnelerindeki faaliyetleri sonucu 4.776 temsil ile 1.323.871 seyirci sayısına
ulaşılmıştır. Yerleşik merkezlerimizin sezon içerisinde gerçekleştirdikleri 303 yurtiçi turne
faaliyetlerinin yanı sıra Türk tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak
amacıyla Kazakistan, Rusya, Makedonya, Türkmenistan, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetine yurtdışı turne düzenlenmiş ve bu ülkelerde toplam 7 temsil verilmiştir.
Bununla birlikte 2020 yılı Mart ayında Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını
nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sonucu ilgili kalemde bir miktar azalış gerçekleşmiştir.
03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 2019-2020 Tiyatro Sezonunda
çeşitli prodüksiyonlar gerçekleştirilmiş, sezon içerisinde sahnelenen oyunlara ait kostüm,
dekorların tadilatlarının yapılması ve yeni imalatların atölyelerimizde gerçekleştirilmesi
nedeniyle belirtilen dönem harcamalarında tasarruf tedbirleri gereği ve Covid 19 salgını
nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sonucu ilgili kalemde bir miktar azalış gerçekleşmiştir.
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: İlk altı aylık süreçte Covid 19
salgını nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sonucu ilgili kalemde bir miktar azalış
gerçekleşmiştir.
03.3 Yolluklar: Devlet Tiyatroları, 12 Tiyatro Müdürlüğünün oyunlarıyla 2019-2020
tiyatro sezonu ilk 6 ayında 303 yurtiçi turne (4776 temsil) ve 7 yurtdışı turne (7 temsil)
düzenlemiştir. Devlet Tiyatroları repertuvarındaki oyunlarını aylık oyun programları
gereğince gerçekleştirilmektedir. Covid 19 salgını nedeniyle faaliyetlerin durdurulması
sonucu ilgili kalemde bir miktar azalış gerçekleşmiştir.

03.4 Görev Giderleri: Tertibin gerektirdiği giderlerde, 2019 yılı aynı dönem
harcamalarına göre artış gözlemlenmiştir.
03.5 Hizmet Alımları: Tertibin gerektirdiği giderler, Genel Müdürlüğümüz sahne ve
idari bina kiraları, temsil ve turne faaliyetlerimize yönelik yapılan hizmet alımları
gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı aynı dönem harcamalarına kıyasla, Covid 19 salgını
nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sonucu ilgili kalemde bir miktar azalış gerçekleşmiştir.
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Covid 19 salgını nedeniyle festivallerimizin
gerçekleştirilememesi sonucu 2019 yılı aynı dönem harcamalarına göre büyük bir azalış
gözlemlenmiştir.
03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Öncelikli
olarak telif ödemelerinin gerçekleştirildiği ilgili tertipte, büro ve işyeri makine ve teçhizatının
alımı, bakım ve onarımlarını gerektiren harcamaları yapılmaktadır. Covid 19 salgını
nedeniyle faaliyetlerimizin gerçekleştirilememesi sonucu telif ödemelerinde azalış
gerçekleşmesi sebebiyle 2019 yılı aynı dönem harcamalarına göre azalış gözlemlenmiştir.
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Yılın ilk 6 aylık
gerçekleşmelerinde bütçe tertibinin gerektirdiği harcamalar yapılmakla birlikte, bazı
kalemlerin alımında azalış olmuştur.
05.1 Görev Zararları: Tertibin gerektirdiği giderlerde, 2019 yılı aynı dönem
harcamalarına göre artış gözlemlenmiştir.
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Memurların Öğle
Yemeğine Yardım tertibinde yapılan harcamalarda, Covid 19 salgını nedeniyle yemekhane
hizmeti verilememesi sebebiyle 2019 yılı aynı dönem harcamalarına göre bir miktar azalış
gözlemlenmiştir.
06.1 Mamul Mal Alımları: İlgili tertipte, Genel Müdürlüğümüz sahnelerinde
kullanılan teknik malzemelerin alımı yapılmaktadır. 2020 yılı Ocak ayında Kamyon Tiyatro
Projesi kapsamında kamyon alımı yapılmıştır. Bu sebeple 2019 yılı aynı dönem
harcamalarına göre büyük bir artış gözlemlenmiştir.
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları: Covid 19 salgını nedeniyle faaliyetlerin
durdurulması sonucu 2019 yılı aynı dönem harcamalarına göre büyük bir azalış
gözlemlenmiştir.
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Atölye Sahne ve Depo Yapım
Projesi ile ilgili ödenek henüz harcamaya dönüşmemiştir.
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: İdari binaların bakım ve onarımları
hususunda ilgili tertibin gerektirdiği harcamaların; Ocak-Haziran ayları içerisinde
gerçekleştirilmesi sonucu bir miktar artış gözlemlenmiştir.

B- Bütçe Gelirleri:
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: İlk altı aylık faaliyetlerin sonucunda gişe
gelirlerinden elde edilen gelir Covid 19 salgını nedeniyle faaliyetlerin durdurulması sonucu
2019 yılı aynı dönem harcamalarına göre bütçe teklifinde öngörülen miktarın altında
gerçekleşmiştir.
03.6 Kira Gelirleri: Bakım ve onarımları tamamlanarak personelimizin kullanımına
sunulan lojman ve misafirhane gelirlerinin tahmin edilen miktarın altında gerçekleşmesi
sebebiyle gelirde azalış gözlemlenmiştir.
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:
2020 yılı Ayrıntılı Finansman Programı ve yapılan revizeler sebebiyle ilk altı aylık
rakamlarda artış olmuştur.
05.1 Faiz Gelirleri: Tek Hazine Kurumlar Hesabına geçilmesi sebebiyle Genel
Müdürlüğümüz faiz gelirlerinde büyük bir azalış gerçekleşmiştir.
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler: Tertibin gerektirdiği gelirlerde, 2019 yılı aynı dönem
gelirlere göre artış gözlemlenmiştir.
C-Finansman
Genel Müdürlüğümüzün bütçe ödenekleri kurumun öz gelirleri ve hazine yardımları
ile finanse edilmekte olup, gelirleri aşan bir borçlanmaya gidilmemektedir.
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Devlet Tiyatroları; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Trabzon,
Antalya, Erzurum, Van, Sivas, Konya 12 yerleşik merkezinde ve turne düzeninde Gaziantep,
Çorum, Aydın, Samsun, Malatya, Elazığ, Zonguldak, Kahramanmaraş, Rize, Denizli, Ordu,
Edirne ve Kayseri illerinde bulunan 77 sahnesinde 27.209 koltuk kapasitesiyle hizmet
vermektedir. Hizmet alanlarımız sürekli genişlemekte ve sanatsal aktivitelerimiz artmaktadır.
2019-2020 tiyatro sezonunda 92’i yerli, 81'sı çeviri olmak üzere toplam 173 oyun
sahnelenmiştir. Bunların 25'i yerli çocuk oyunu 10’u çeviri olmak üzere toplamda 35 çocuk
oyunudur. 2019-2020 sezonu haziran ayı sonu itibariyle yerleşik sahnelerindeki ve
turnelerindeki faaliyetleri sonucu 4.776 temsil ile 1.323.871 seyirci sayısına ulaşılmıştır.
Yerleşik merkezlerimizin sezon içerisinde gerçekleştirdikleri 303 yurtiçi turne faaliyetlerinin
yanı sıra Türk tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla
Kazakistan, Rusya, Makedonya, Türkmenistan, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetine yurtdışı turne düzenlenmiş ve bu ülkelerde toplam 7 temsil verilmiştir. 2020
yılı Mart ayı sonrasında Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını nedeniyle
Yerleşik temsillerin yanı sıra her yıl düzenli olarak Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan
festivallerimiz de gerçekleştirilememiştir.

14-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Klasik Oyunlar Haftası düzenlenmiş olup, 55
temsil ile 16.647 seyirciye ulaşılmıştır.
Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla açılmış olup, turne
düzenindeki temsillerine başlamıştır.
“Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu” bölgelerindeki 25 il 56 ilçede faaliyet
gösterecek olan Kamyon Tiyatrosu 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yola çıkmıştır.
“Açık Hava Yaz Oyunları” sahne hazırlıkları tamamlanmıştır.
“Yarınlara Geç Kalmadan” isimli oyunumuz, uyuşturucunun zararlarına dikkat
çekmek ve ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla 2020 yılı ilk aylık dönemde 16 temsil
gerçekleştirmiş ve 3.181 seyirci ile buluşmuştur.

III.TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A-Bütçe Giderleri: Temmuz-Aralık 2020 dönemine ilişkin Genel Müdürlüğümüz
bütçesinde kalan ödenekler; Normalleşme süreci kapsamında başlayacak olan Açık Hava
Temsilleri ve Kamyon Tiyatro Projesine mahsus giderleri, 1 Ağustos 2020 tarihinde hazırlık
çalışmaları başlayacak olan 2020-2021 tiyatro sezonunun açılması ve yeni oyun
prodüksiyonlarının ihtiyaçları sebebiyle yetersiz kalacaktır. Bütçe imkânlarının elverdiği
ölçüde faaliyetler aksatılmadan sürdürülmeye ve 2020 yılına mahsus stratejik amaç ve
hedeflere ulaşabilmek için çaba gösterilecektir.
Türk tiyatrosunun zenginleştirilmesi, dünya klasiklerinin ve tiyatro sanatındaki yeniliklerin
yurdumuzun her noktasında tiyatro izleyicisiyle buluşturulması amaçlanmaktadır. Özellikle
yerli oyun yazarlarının yetiştirilmesine, repertuvarda yeni yerli oyunların daha çok yer
almasına önem verilecektir.
Devlet Tiyatroları, üstlendiği sorumluluklarını üstün gayret ve azimle yerine getirmek için,
her zamankinden daha çok kararlılıkta daha titiz çalışmalarda bulunacaktır.
Nöbetçi Tiyatro, Bodrum Antik Tiyatrosu ve Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında
oyunlarımız sahnelenecektir. Normalleşme sürecinde halkımızın tiyatro ile buluşması
sağlanacaktır.
Kamyon Tiyatro Projesi kapsamında “Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu” bölgelerindeki
25 il 56 ilçede, 5 farklı oyunun çocuk ve gençlerle buluşturulması sağlanacaktır.
B-Bütçe Gelirleri: Bu dönemde pandemi sebebiyle bütçe teklifinde öngörülen gelir
miktarının altında gerçekleşeceği düşünülmektedir.

C-Finansman: Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin
finansman sadece Hazine ve Maliye Bakanlığından sağlanacak Hazine Yardımı ve gişe
gelirlerinden ibarettir.
IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN
FAALİYETLER
Eylül 2020’de başlayıp Eylül 2021’e kadar sürecek olan Tiyatro sezonu içerisinde,
planlanacak yurtiçi temsillerimiz ve Türkiye ile dünya ülkeleri arasında yapılan kültürel
anlaşmalar ve oluşturulan kültürel ilişkiler gereği yurtdışı turnelerimiz her yıl olduğu gibi bu
yılda gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
Ankara'da Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Yenikent mevkisinde tarafımıza tahsis
edilen ve Genel Müdürlüğümüz 2020 Yılı Yatırım Programında bulunan Atölye Sahne ve
Depo Yapım Projesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Kayseri Devlet Tiyatrosu ile birlikte 77 sahne ile 2020-2021 sezonunda hizmet
vermeye devam edilecek olup, yeni sahnelerin açılması için çalışmalarımız devam
etmektedir.
“Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu” bölgelerindeki 25 il 56 ilçede, 5 farklı çocuk
oyununun sahneleneceği Kamyon Tiyatro Projesinin 26 Ağustos tarihine kadar
tamamlanması planlanmıştır.
Yaz boyunca Açık Hava Yaz Oyunlarının devam etmesi planlanmaktadır.
2020 – 2021 Tiyatro Sezonunda 6’sı uluslararası 2’si ulusal olmak üzere 8 festivalin
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu festivaller;
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankara “Küçük Hanımlar Küçük Beyler” Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali
Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali
Diyarbakır Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali
Konya “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali
Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği

