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“Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve 
             tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek

milli ülkümüzdür”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



“Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve 
             tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Ülkemizi opera ve bale sanatlarında milli ve milletlerarası alanda temsil eden tek kurum olan Devlet Opera ve Balesi, yetmiş 
yıla yakın bir süredir evrensel nitelikteki yerli ve yabancı sanat eserlerini sergilemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi de bir bestekâr olan Padişah III. Selim’in 1797 yılında Topkapı Sarayı’nda 
yabancı bir topluluğa opera temsili verdirmesinden bugüne değin ülkemizde opera, bale ve çok sesli müziğin yüzyıllar 
boyunca sevilip, benimsenmiş olduğu görülmektedir. Bu itibarla; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak 
ürettiğimiz sanatların görsel ve işitsel güzelliği ile seyirciyle buluşmaya devam etmenin sevincini yaşıyoruz. 

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal ortam göz önüne alındığında, opera, bale ve çok sesli müzik 
gibi barışçıl ve tüm insanlığı kucaklayıcı özelliğe sahip sanatsal faaliyetler yürüten bir kurumun işlevinin daha da artacağı 
kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu işlevselliğin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi ancak ülkemiz gerçekleriyle örtüşen, dünyanın gelişim 
çizgisi ve hızını izleyen ayrıntılı planlamalarla mümkündür. Bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilen stratejik yönetim 
anlayışında kamuda stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, orta vadeli planlama, mali saydamlık, hesap 
verebilirlik gibi kavramlar ön plandadır.

Devlet Opera ve Balesi gibi çok yönlü ve kapsamlı kurumların stratejik plan ve programlarının uzun vadeli 
olarak hazırlanması ayrıntılı ve meşakkatli bir çalışma süreci gerektirmektedir. Bu yoğun hazırlık sürecinde Genel 
Müdürlüğümüzce gerek iç gerekse dış paydaşlara ulaşılarak geniş katılımlı bir plan hazırlanmıştır.

2018-2022 dönemini kapsayan Stratejik Plan ile; önümüzdeki beş yıllık süreçte icra etmekte olduğumuz opera, bale 
ve çok sesli müziğin milli kültür birikimimizi de koruyarak evrensel düzeyde ülkemizin tanınırlığını artırmak maksadına 
hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki dönemde planın uygulanmasıyla birlikte hedeflerine ulaşmak için çalışacak ve 1309 
sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Kuruluşu Hakkında Kanun’da kendisine verilen görevlerin yerine 
getirilmesinde ve Bütçe, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe Sunuşu gibi belgelerin hazırlanmasında 2018-
2022 dönemi Stratejik Planı’nı temel alacaktır.

Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planlama çalışmalarında büyük gayret ve özveri ile çalışan Stratejik Plan Hazırlık Ekibine, 
çalışmalara katılan kurumumuz çalışanlarına ve düşüncelerini bizimle paylaşan dış paydaşlarımıza teşekkür eder, Stratejik 
Planımızın hayırlı olmasını dilerim.

Serkan KOCADERE
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür V.
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DURUM 

Ülkemizdeki ilk opera temsilinin, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde, Topkapı Sarayı’nda ancak 18. yy sonlarına 
doğru yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizin bale ile tanışması 
ise, 19. yy sonunda Beyoğlu tiyatrolarında yapılan 
gösteriler ile olmuştur. Dünyada ise hem operanın hem de 
balenin doğuşu, 16. yy’a uzanmaktadır. 

Operanın doğuşu tarihçiler tarafından dört yüzyıl öncesine 
tarihlendirilmekle birlikte, opera tanımından yola çıkarak 
dünyada ilk opera benzeri eserlere, Mezopotamya 
topraklarında doğmuş efsanelere dayalı “Çayda Çıra” gibi 
halk oyunlarını, Çin topraklarında Altı Hanedan döneminde 
doğmuş “Canjun Opera” gösterilerini, Antik Dönem Yunan 
dramlarını örnek verebiliriz. 

01ANALİZİ

1.1. Dünyada Opera ve Bale
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IV. Murad - Opera
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Aydınlanma ve Rönesans etkisi ile İtalya’da Floransa 
Akademisi üyeleri, “Camerata Hareketi” adı verdikleri 
toplantılarda, sanat alanında yeni fikirler öne sürmüşlerdir. 
Bu fikirler doğrultusunda, Eski Yunan müzikli dramlarını, 
yeniden canlandırma çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda da, tarihte bilinen ilk opera olan “Dafne” 
1597’de Floransa’da temsil edilmiştir. Mitolojik pastoral 
bir oyun olan “Euridice”, opera olarak bestelenmiştir ve 
1600 yılında sahnelenmiştir. Aynı yıl içerisinde ilk dinsel 
opera olan “Ruh ve Bedenin Piyesi” sahnelenmiştir. 
Böylelikle opera hem kilise, hem de soylular tarafından 
benimsenmiştir.

Floransa’da doğan opera sanatının yayılması Venedik 
Okulu ile olmuştur. Operanın halka açık ilk sahnesi 1637 
yılında Venedik’te hizmete girmiştir ve opera böylece 
İtalya’da halk kitlelerine de ulaşabilen bir etkinlik haline 
gelmiştir. Venedik’te 30’un üzerinde opera sahnesi açılmış, 
1700’e yakın ilk gösterim yapılmıştır.

İtalya’nın operaya göstermiş olduğu büyük ilginin yanında, 
Avrupalı diğer ülkelerin ilgisi daha geç olmuştur. Fransa ve 
İngiltere 1670’li yıllarda, Almanya ise ancak 1700’lü yılların 
ortasında operaya ilgi göstermeye başlamış,  Almanya’da 
operanın gelişimi İtalya ve Fransa etkisi altında olmuştur. 
İtalya’da ise 1700’lü yılların son çeyreğine gelindiğinde, 
yeni akımlar oluşmaya başlamış, Venedik opera stili 
son bulmuş, Napoli opera stili yaygınlaşmıştır. İtalya 
müzik sanatı, Fransız Devrimi ve ardındaki savaşlardan 
etkilenmemeyi başarmış, İtalyan operası Polonya, 
Macaristan, Rusya gibi diğer ülkelere de yayılmıştır. Bu 
yüzyıl sonlarına kadar İtalyanca yazılan opera librettoları, 
bu geleneğe karşı milli dilde opera yazımı akımı ile 
karşılaşmıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca 
yazılan librettolar, bu akıma öncü olmuştur. 19. yy 
sonlarında Rusça libretto yazımı da başlamıştır.

Ortaya çıkan eser sayısı ve bestecilerden de anlaşılacağı 
gibi, opera 19. yy’da büyük bir gelişim göstermiş, sanat 
ve düşünce akımlarından etkilenip farklı türler kazanmaya 
başlamıştır. 

1.1.1. Dünya Opera Tarihi

Opera, 20. yy’a gelindiğinde, pek çok ülkeye ulaşmış, 
ülkelerin kendi kültür altyapılarından da etkilenerek 
dünya savaşlarına rağmen yeni eserler doğmaya devam 
etmiştir.  Amerika Birleşik Devletleri güney topraklarında, 
bu yüzyılda doğan caz müziğin de eklendiği opera eserleri 
verilmiştir. Çin operası bölgelere göre sınıflandırılmış ve 
bölgesel özelliklere sahip eserler verilmiştir.

İtalya, Almanya ve Amerika’da 60’a, Rusya’da 40’a, 
Fransa’da 30’a, Avusturya, İngiltere, İspanya, Polonya, Çin, 
Kanada ve Brezilya’da 15’e, İsviçre, İsveç, Ukrayna, Japonya 
ve Avustralya’da 10’a yakın ya da fazla opera sahnesi 
bulunmaktadır. İtalya topraklarında 16. yy’da doğan opera 
sanatı, günümüze kadar dünyada elli bine yakın temsil ile 
sahnelenmiştir.

1.1.2. Dünya Bale Tarihi
Dansın doğuşu insanın varoluşu kadar eskiye 
dayanmaktadır. İlk insanların dini, eğlence, kutlama gibi 
etkinliklerde, tempolar ya da müzikler eşliğinde belirli 
hareketler ile gösteriler sergiledikleri bilinmektedir. 
Balenin temelleri ise, 15. yy’da mim sanatçılarının tiyatro 
ve gösterilerdeki dansları ile İtalya’da atılmıştır. Bale 
konser dansı formuna Fransa ve Rusya’da ulaşmış, ilk bale 
gösterisi de, 1581’de Fransa’da yapılmıştır.

Bale, oldukça teknik bir dans türüdür ve teknik terimleri 
Fransızca’dan gelmektedir. İlk dans okulu da yine Fransa’da 
1661 yılında Louvre Sarayının bir odasında “Academic 
Royal De Dance” adı ile açılmıştır. Dans okulunda, halktan 
yetişen sanatçılar ile bale, sadece soyluların gösterisi 
olmaktan çıkıp yaygınlaşmıştır. 

Kadın dansçılar ise ancak 17. yy sonlarına doğru 
akademilere girebilmişlerdir. Diğer Avrupa ülkelerine 
yayılması da yine bu yüzyıl itibari ile olmuştur. Rusya’da 
1738’de bilinen 2. en eski bale okulu olan St. Petersburg 
açılmıştır. 
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Baleye duyulan ilgi 19. yy başları itibari ile Danimarka, 
İtalya ve Rusya’da da yükselişe geçmiştir. Balenin merkezi, 
20. yy başlarına yaklaşıldığında Fransa’dan Rusya’ya 
geçmiştir. Birinci Dünya savaşı başlarında, Rus balet Sergei 
Diaghilev baleye olan ilgiyi artırmış ve balede modern 
çağı başlatmıştır. Aynı şekilde Rus koreograf Michel 
Fokine geleneksel yaklaşıma meydan okuyarak yenilikler 
yapmış ve baleye sanat formu kazandırmıştır. Balenin 
Amerika Birleşik Devletleri topraklarına yayılması, yine bir 
Rus koreograf olan George Balanchine tarafından 20. yy 
başlarında olmuştur. Pek çok dans türü baleden etkilenmiş 
ve balenin de farklı türleri oluşmuştur. Çin’de ilk bale okulu 
1954 yılında açılmıştır. Günümüzde ise hemen hemen her 
ülke bale okullarına ve bale sahnelenen salonlara sahiptir. 

1.1.3. Dünyada Opera ve Balenin Finans 
Kaynakları
Dünyada diğer sanat ve kültür aktiviteleri gibi opera ve 
bale de, ilgili bakanlıkların sağladıkları fonlar, özel yardımlar, 
bilet satışları gibi kaynaklar ile finanse edilmektedir. Bu 
kaynaklar temsil organizasyonları, müzisyen ve dansçı 
yetiştirilmesi, kültür alışverişi sağlanması, sahnelerin 
kurulması gibi çalışmalar için kullanılmaktadır. Ayrıca ulusal 
ve uluslararası yarışmalar, festivaller de düzenlenmektedir.

Özellikle Avrupa’da pek çok opera ve bale sahnesi, vergi 
gelirlerinden elde edilen bütçeler ile devlet tarafından 
desteklenmektedir. İtalya’nın Milano şehrinde bulunan 
ünlü “La Scala” sahnesinin bütçesinin %60’lık bölümü bilet 
satışlarından ve özel yardımlardan, kalan %40’lık bölümü 
ise devlet tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Avustralya, 
Amerika gibi pek çok ülkede kurulan kurum ve kuruluşlar 
ile diğer ülkelerde de İtalyan operası eğitimi verilmesi ve 
temsiller düzenlenmesi sağlanmaktadır.

İngiltere’de 1946 yılında kurulan “İngiltere Sanat Kurumu”, 
ülke genelinde, sanat ve kültür aktivitelerini geliştirmek 
ve desteklemek amacı ile kurulmuştur. Kurum bütçesi, 
“Kültür, Medya, Spor Bakanlığı” tarafından verilmektedir. 
Bu bütçenin %70’inden daha büyük bir bölümü de, ulusal 
piyango çekilişinden elde edilen gelir ile sağlanmaktadır. 

İngiltere Sanat Kurumu’nun desteklemekte olduğu 
kurumlardan “Ulusal İngiliz Opera Kurumu” ise, 1984 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk İngiliz opera turu 
gerçekleştiren kurumdur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan “Opera Vakfı”, 
kültür köprüsü kurmaları için, 18-30 yaş arası Amerikalı 
müzisyenlerin, opera merkezi olan ülkelere gitmelerini, 
eğitim almalarını sağlamaktadır. Vakıf 1987’den beri, her yıl 
4 müzisyen seçmekte ve Münih’te “Deutsche Oper Berlin”, 
“Teatro Regio di Torino” ve “Die Bayerische Staatsoper” 
gibi vakıf ile anlaşmalı olan okullara yerleştirmektedir. 
Vakfın bir sonraki hedefi, yurtdışından da Amerika Birleşik 
Devletleri okullarına öğrenci yerleştirmeyi ve öğrencilerin 
okulları ziyaret etmelerini desteklemek yönündedir.



Gaziantep Opera ve Bale Günleri - Harem



“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, 

tabiatı ifade etmektir.”
honore de balzac
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Sahne ve gösteri sanatları olan opera ve bale birçok sanatsal görkemi içinde barındırır. Opera, “Baştan sona kadar bestelenmiş 
sözlerinin tümü ya da büyük bölümü solo ve koro tarafından söylenen ışık, kostüm ve dekorun da görkemi ile göz doldurduğu 
orkestralı büyük sahne yapıtı” olarak tanımlanabilir. Bale, ”Baştan sona kadar bestelenmiş, müzik eşliğinde sahne üzerinde 
insan bedenini anlatım aracı olarak kullanan, koreografik düzenlemelerle ortaya çıkmış, orkestra, ışık, kostüm ve dekorla 
zenginleştirilmiş sahne yapıtı” olarak tanımlanabilir.

Dünyada Rönesans ile başlayan çok seslilik ve daha sonra opera ve bale; feodal düzen çözüldükçe gelişmesini 
sürdürmüş ve demokrasinin yerleşmesi oranında ve onun gelişmesi doğrultusunda varlığını daha işlevsel 
kılmıştır. Opera ve bale bugün dünyada, çağdaşlığın ölçüsünü de vurgulayan önemli sanat dallarıdır. Türkiye’de 
de cumhuriyetimiz ile birlikte çağdaşlaşma hızla gelişmesini sürdürmüş, müzik alanında da Atatürk devrimlerine 
paralel atılımlar yapılmıştır. Devlet Opera ve Balesi bu anlamda cumhuriyetimizin bize armağan ettiği bir kurumdur. 

Tarihimizin, kültürümüzün ve fikirlerimizin tüm dünyaya evrensel ve çağdaş bir yaklaşımla anlatılması gereklidir. Bu 
anlamda sahne sanatlarının, operanın, balenin, çok sesliliğin önemi ve işlevi bir kez daha gündeme gelmektedir. Çünkü 
sahne sanatları kültürel dokuyu en iyi ifade edebilen araçlardan biridir. Bu bağlamda ülkelerin kendi değerlerini esas 
alarak oluşturdukları evrensel dil ve mesaj içeren eserleri onların uygarlık tarihindeki yerlerini belirleyen yapıtaşlarıdır.

Bilindiği gibi, bilim ve sanata yapılan yatırım, hedeflenen kalkınmanın ölçüsünü belirler. Sevinerek dile getirmek gerekir 
ki, ülkemizde de bu bilinç olgunlaşmakta ve günümüzde sanat ürünlerinden yararlanma isteği varlığını daha çok 
duyurmaktadır. Bu kapsamda bugün çağdaş ve estetik düzeyi yüksek opera, bale ve çok sesliliğe duyulan yoğun ilgi bu 
sanat dallarını daha çok yaygınlaştırmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

1.2. Türkiye’de Opera ve Bale
1.2.1. Türkiye Opera ve Balesinin Tanımı 

Zaide - Opera
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1.2.2. Türkiye Opera ve Balesinin Tarihsel 
Gelişimi 
Osmanlı Devleti döneminde, Avrupa ülkelerine gönderilen 
elçilerin padişaha sundukları “Sefaretname” isimli eserlerde 
opera sanatından bahsettikleri görülmüştür. Padişah III. 
Murad döneminde (1574-1595) sarayda ilk müzikli oyun 
sergilenmiştir. 17.yüzyılda opera sanatının yayılması ile 
sarayda operaya ilginin artmasını sağlamış olan Sadrazam 
Köprülü Ahmet Paşa bir düğüne Venedik’ten opera 
getirmeyi istemiş ancak tören çok kısa süre olduğu için bu 
isteğini gerçekleştirememiştir. Kendisi de bir besteci olan 
Padişah III.Selim (1761-1808), Topkapı Sarayı’nda 1797 
yılında yabancı bir topluluğa opera temsili vermiştir.

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı elçilerinin 
sefaretnamelerinde opera ile ilgili bilgileri devam etmiştir. 
Tanzimat’tan sonra İstanbul’da yapılan tiyatro binalarında 
İtalyan opera toplulukları tarafından çeşitli temsiller 
verilmiştir. Türkiye’de daha çok 19. yüzyılın ortalarına 
doğru başlamış bulunan müzikte yenilenme çabalarına, 
İtalyan opera sanatı iyi bir örnek olmuş ve bu sanatın 
beşiği olan İtalya’daki hocalardan yararlanılmıştır. Bu 
konuda karşılaşılan ilk önemli örnek, Tanzimat’tan 7 yıl 
sonra, büyük İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin (1813–
1901) 1846 yılında, bir İtalyan opera grubu tarafından 
Beyoğlu’nda oynanan ‘Ernani’ operasıdır. Yapılan 
araştırmalar Verdi operalarının, 1846–1877 yılları arasında 
İtalya’daki dünya prömiyerlerinden bir ya da birkaç yıl 
sonra İstanbul’da oynanmış olduğunu tespit etmiştir. 
Bu dönemde Beyoğlu tiyatroları, İtalyan topluluklarının 
sergiledikleri opera afişleri ve dönemin gazetelerinde 
bulunan opera temsili yazılarından da anlaşıldığı üzere 
büyük bir izleyici grubuna hitap etmiştir.

1840’ta Bosco adlı bir İtalyan tarafından yapılan ilk 
tiyatro binasında, metinleri Türkçe’ye çevrilerek oynanan 
operaların ilki, Gaetano Donizetti’nin ‘Belisario’ operasıdır. 
1844’te Bosco’nun tiyatrosu Tütüncüoğlu Michael Naum 
Efendi’ye devredilmiştir. Naum Efendi 26 yıl İstanbul’da 
hizmet vermiştir. Naum Tiyatrosu’nda oynanan ilk opera 
(29 Aralık 1844) Gaetano Donizetti’nin ‘Lucrezia Borgia’ 
adlı yapıtı olmuştur. 1846 yılında yanan bu tiyatronun 
yerine Naum Efendi, bugünkü Tokatlıyan İşhanı’nın 
bulunduğu yerde yeni bir tiyatro kurmuş ve ilk temsiline

Sultan Abdülmecit de gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin 
bilhassa o zamanlarda büyük siyasi bunalımlar içinde 
oluşu ve Naum Tiyatrosu’nun 5 Haziran 1870’de ikinci 
defa yanmış olması opera bahsinin gerektiği gibi 
görüşülmesine engel olmuştur. Ancak Naum Efendi’nin 
tiyatrosu ikinci kez yanıncaya kadar düzenli opera 
temsilleri verilmiştir. Naum Efendi tiyatrosunda, yabancı 
dillerde yapıtlar sahneleyebilmek amacıyla imtiyaz 
almış ve bu konuda bir tekel oluşturulmuştur. Bu arada 
azınlıkların kurduğu opera kumpanyaları da ayrı bir önem 
taşımıştır. Dikran Çuhacıyan’ın, Güllü Agop’un, Küçük 
İsmail ile Mınakyan’ın kumpanyaları bunların arasında en 
önemlileridir. 1885’ten Cumhuriyet’in kurulduğu 1923’e 
kadar geçen 38 yıllık süre içinde, çok sesli Türk sanat 
müziği ve özellikle opera konusu tamamen duraklama 
dönemine girmiştir.

Cumhuriyetin ilan edildiği ilk yıllarda duraksayan opera, 
Atatürk’ün ‘Türk halk müziği temellerinde Batı’nın çok 
sesli teknik ve yöntemlerini kullanarak yeni bir müziğin 
yoğrulması’ ilkesi üzerine yeniden harekete geçmiştir. 
Bu sebeple yetenekli gençler Avrupa’ya müzik eğitimine 
gönderilmiştir. 1930’lardan sonra müzik eğitiminden 
dönen genç müzikçiler, faaliyetlerini göstermeye 
başlamıştır. Ankara’da Musiki Muallim Mektebi’nin, 
İstanbul’da Darülelhan’ın kurulması, dışarıda eğitim 
gören genç öğretim üyelerinin bu kuruluşlarda öğrenci 
yetiştirmeye başlaması, opera alanında gerek besteci, 
gerekse yorumcu açısından umutlu bir geleceğe atılan ilk 
adımlar olmuştur.

Cumhuriyet’in müzik politikasına uygun ilk operayı Ahmed 
Adnan Saygun besteledi. Konusu ve librettosu üzerinde 
Mustafa Kemal’in de titizlikle durduğu ‘Özsoy’ (öbür adıyla 
Feridun) adlı bu operanın metnini Münir Hayri (Egeli) 
yazmıştı. Türklerin İranlılarla aynı soydan geldiği temasını 
işleyen Özsoy, ilk kez 19 Haziran 1934’te, Mustafa Kemal 
ve resmi konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi’nin huzurunda 
sahnelenmiştir. Bahsedilen ilk operayı, yine Ahmed Adnan 
Saygun’un ‘Taşbebek’ ve Necil Kazım Akses’in ‘Bayönder’ 
adlı eserleri izlemiştir.

Türkiye’de oynayan ilk ulusal operalar, beklenen sonucu 
kısa sürede vermiş ve Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk’ün 
direktifleriyle Ankara’da devlet konservatuvarının 
kurulmasıyla ilgili hazırlıklara başlamıştır.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nda ilk olarak Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü kurulmuştur. 1936’da 1924 yılında Ankara’da 
faaliyete geçen Musiki Muallim Mektebi’nin öğrencileri 
arasından seçilen yetenekli kişiler ile Musiki Muallim 
Mektebi içinde ilk olarak Devlet Konservatuvarı sınıfları 
faaliyete geçmiştir.

1935-1936 ders yılında, Musiki Muallim Mektebi 
bulunan Devlet Konservatuvarı sınıflarında, müzik 
sanatının bütün dallarında olduğu gibi, tiyatro ve 
opera alanında da çalışmalara hızla başlanmış ve kısa 
zamanda uzun mesafeler alınmıştır. Paul Hindemith’in, 
sürekli görev kabul etmeyerek, ara sıra Ankara’ya gelip 
konservatuvarı denetlemesi ve rapor vermesi yanında, 
anlaşmalı uzman olarak Ankara’da kalmış olan Carl Ebert, 
Devlet Konservatuvarı tiyatro tatbikat sahnesi ile opera 
stüdyosunu, dokuz yıl kesintisiz yönetmiştir. Carl Ebert’in 
Ankara Devlet Konservatuvarı’nın opera stüdyosundaki 
eğitim öğretimle ilgili çalışmaları, başlangıçta uluslararası 
opera literatürünün standart eserlerinden alınan 
örneklerle, Türkçe metinli denemeler halinde oluşup 
gelişmiştir ve bu alanda öğrencilerin sahneye koydukları 
ilk oyun, W. A. Mozart’ın bir perdelik Bastien und Bastienne 
adlı operası olmuştur. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde ilk olarak Türkçe metinle 
oynanmış bulunan bu eser, zamanın basınında geniş ilgi 
yaratmıştır. Opera konusunda elde edilen olumlu sonuç 
batı operalarından Türkçe librettolu operalar oluşturma 
çabasına yol açmıştır.

1940’ta Türkiye’de ilk olarak ünlü besteci G. Puccini’nin 
Madame Butterfly operasının sadece 2. perdesi ve 1941 
yılının mayıs ayında yine G. Puccini’nin Tosca operasının 
sadece 2. perdesi Türkçe librettolarla, konservatuvarın 
opera stüdyosu elemanlarıyla başarılı bir şekilde sahneye 
konmuştur. İlk opera temsilleri o zamanın basınında büyük 
yankı uyandırmıştır. Üç yıllık yoğun çalışma sonunda 
elde edilen büyük başarı, bu konuda önlem alınmasını 
gerektirmiştir. 16 Mayıs 1940’ta yürürlüğe giren yasa 
ile Musiki Muallim Mektebi içinde idareten kurulup 
faaliyete geçirilmiş olan Devlet Konservatuvarı sınıfları 
müzik, opera, bale ve tiyatro bölümlerini içine alan Devlet 
Konservatuvarı’na dönüştürülmüştür. Bu sayede yetenekli 
besteciler, müzisyenler, solistler ve bale sanatçıları 
yetişmiştir.

1947-1948 yıllarında Ankara’daki Alman mimar Bonatz 
tarafından Sergievi binası tiyatro ve opera binasına

dönüştürülmüştür. Opera, 2 Nisan 1948’de törenle 
hizmete girmiş ve ‘Türk Beşleri’ olarak adlandırılan 
bestecilerin eserleri ile açılış yapılmıştır. Opera’da Ahmed 
Adnan Saygun’un ‘Kerem’ operası ilk kez seslendirilmiştir.

1949 yılında özel bir yasa ile çalışmalarına başlayan Ankara 
Devlet Opera ve Balesi bu kurumun kolu olarak kurulan 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin kadro ihtiyacını Devlet 
Konservatuvarı’ndan mezun olan sanatçılarla karşılamıştır. 
Ankara Devlet Operası’nın kuruluşunda bulunan opera 
orkestrası, korosu ve balesi 1950-1953 yıllarından 
itibaren organize edilmiştir. Bu sayede opera orkestrası, 
korosu ve balesi zamanla üstün ve faydalı bir bütün 
oluşturmuştur. Bale okulu, 1947 yılında İngiltere’den 
davet edilen bale uzmanı Dame Ninette de Valois’nın 
katkısıyla İstanbul Yeşilköy’deki bir ilkokulda kurulmuştur. 
Bale uzmanlarının üç yıllık eğitimi altında yetiştirilmiş 
ilk bale sanatçıları, öğrenimlerini 1950 yılında Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nda kurulan Bale bölümünde 
sürdürmüştür. Bölüm ilk mezunlarını da 1956-1957 
döneminde vermiştir. 

Devlet Tiyatroları’nın ilk Genel Müdürü Muhsin 
Ertuğrul’dan sonra göreve 1951’de Cevad Memduh 
Altar getirilmiştir. Altar, operada repertuvar sistemi ile 
yıldız sistemine önem vererek, dünya sahnelerinin ünlü 
kişilerini davet etmiştir. 1958’de tiyatro ile opera ayrılıp 
iki farklı müdürlük olunca, Devlet Opera ve Balesi’nin ilk 
müdürlüğüne Necil Kazım Akses getirilmiştir. 1959-1960 
yılında İstanbul’da da opera kurma çalışmaları sonuçlanmış 
ve Aydın Gün, Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nda İstanbul 
Şehir Operası’nı kurmuştur. 1970’de Ankara Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürlüğü ile İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi Müdürlüğü kesin olarak tiyatrodan ayrılıp bağımsız 
bölümler haline gelmiştir.

1983 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 
1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 
1999 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve 
2009 yılında Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri 
kurulmuştur. 2009 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğü, genel müdürlükten ayrı bir yapılanma ile 
yeniden oluşturulmuştur. Bugün Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya 
ve Samsun olmak üzere mevcut altı il müdürlüğü ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir. İlerleyen süreçte Gaziantep, 
Sivas ve Van illerinde faaliyete geçilecektir. 
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Hürrem Sultan Balesi - 76-77 Sezonu



düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.”
“Sanat;

LEV TOLSTOY



Los Vivancos Kardeşler
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Kültür ve Turizm Bakanlığı “bağlı” kuruluşu olarak Tüzel kişiliği haiz, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu; 
14.07.1970 tarihinde kabul edilen 1309 sayılı Kanunun, 23.07.1970 tarih ve 13557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla 
gerçekleşmiştir. 

Söz konusu 1309 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde Devlet Opera ve Balesi, 16.06.1949 tarihinde yürürlüğe 
giren 5441 sayılı “Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanun” çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1968 yılında 
Kültür Müsteşarlığı’nca düzenlenen protokol ile Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılmış, 14.07.1970 tarihinden itibaren ayrı bir 
Genel Müdürlük olarak çalışmalarına başlamıştır. Aynı tarihte, 1959 yılından beri faaliyetlerini sürdüren “İstanbul Şehir 
Operası”, Genel Müdürlüğümüze İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü olarak katılmıştır. 

1.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Ülkemizi opera ve bale sanatlarında milli ve milletlerarası alanda temsil eden tek kurum olan Devlet Opera ve Balesi, 
yetmiş yıla yakın bir süredir evrensel nitelikteki yerli ve yabancı sanat eserlerini sergilemek amacıyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Devlet Opera ve Balesi’nin üstlenmiş olduğu yükümlülükler, kurumun kendi kuruluş ve işleyişine ilişkin 
mevzuatta olduğu gibi diğer bazı kurum ya da kuruluşlara ait mevzuatta ve üst ölçekli bazı planlarda da düzenleme 
konusu yapılmıştır.

1.3.1. Mevzuat Analizi

1.3.1.1. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM) Kuruluş Kanunu

Bach Alla Turca - Bale
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1.3.1.2. Kuruluş Kanunu Dışında Yönetmelik, Yönerge 
vb. Diğer İlgili Mevzuat

Yönetmelikler:

1.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği, 
23.9.1971 tarih ve 13965 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 

2.Ankara Büyük Tiyatro (Opera) Binası ve Müştemilatının 
İdare Yönetmeliği, 01.09.1972 tarih ve 14293 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır.

3.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım 
ve İhale İşleri İle Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri 
Yönetmeliği, 23.07.1981 tarih ve 17409 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır.

4.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi 
Eğitim Yönetmeliği, makam onay tarihi 12.05.1986 ve 
23.462-276 sayılı kararla uygulamaya konmuştur.

5.Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak 
Çalıştırılmalarına Dair Esaslar, 07.06.1987 tarih ve 19480 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

6.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Arşiv 
Yönetmeliği, makam onay tarihi 12.06.1989 ve 31.550-
137-2069 sayılı kararla uygulamaya konmuştur.

7.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği, 06.03.2009 tarih ve 27161 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

8.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sanatsal İş ve 
İşlemlerinin İdari Koordinasyonunun Sağlanmasına Dair 
Yönetmelik

9.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 
06.01.2011 tarih ve 27807 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 

10.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli 
olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman 
Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği, 
31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır.

Yönergeler: 

1.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Çocuk Balesi-
Çocuk Korosu Kursları Yönergesi

2.Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve 
Esasları

3.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon 
Tahsis Yönergesi

4.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu 
Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Opera Sanatçısı 
(Korist), Bale Sanatçısı, Orkestra Sanatçısı, Piyanist, Sanatsal 
Yardımcı Eleman ve Atölye Elemanlarının Çalıştırılmasına 
Dair Usul ve Esaslar

Sözleşmeler:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Müdürlükleri) 
- Sanatkar, Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman 
Memur Sözleşmesi

Yabancı Uyruklu Uzman Aylıklı (Form 1)
Yabancı Uyruklu Aylıklı (Form 2)
Yabancı Uyruklu Eser Başına (Form 3)
Yabancı Uyruklu Temsil Başına (Form 4)
Türk Uyruklu Aylıklı (Form 5)
Türk Uyruklu Misafir Sanatçı (Form 6)
Türk Uyruklu Temsil Başına (Form 7)
Hizmet Sözleşmesi Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcısı
Hizmet Sözleşmesi Müdürler
Genel Sözleşme Örneği

İlgili Diğer Mevzuat:

1.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Norm Pozisyon 
Usul ve Esasları 

2.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 1309 Sayılı 
Kuruluşu Hakkındaki Kanunun 16/a Maddesi Gereğince 
Görgü ve Bilgi İhtisasını Artırmak Amacıyla Sanatkar ve 
Diğer İdari Sözleşmeli Personelin Yurtdışına Gönderilmesi 
İle İlgili Kriterler 

3.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin 
Süreç Akış Şeması
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1.3.2. Yasal Yükümlülükler

1.3.2.1. Kuruluş Faaliyet Alanı ve Hizmet Kapsamı

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı ve hizmet kapsamı 
Kanun ve Yönetmelik’e göre şu şekilde özetlenebilir: 

“Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, lüzum ve imkân 
gördüğü diğer şehirlerde de, (...) bir müdür yönetiminde 
Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri kurabilir. Genel 
Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın onayı ile yurtiçi, 
yurtdışı turneler tertip edebilir, milli ve milletlerarası 
festivaller düzenleyebilir.” (1309 sayılı Kanun, Madde 2)

“Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, opera, bale ve 
müzik san’atlarını halka tanıtmak ve yaymak gayesi ile 
opera, operet, bale temsilleri ile konserler verir, yurtiçi ve 
yurtdışı turneler tertipler, milli ve milletlerarası festivaller 
düzenler.” (Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Yönetmeliği, Madde 2)
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Devlet Opera ve Balesi’nin, “opera, bale ve çok sesli müziği 
toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, bu sanat dallarının 
kültürel birikimimizle bütünleşmesini sağlamak, ülkemiz 
ve dünya kültür ve sanat alanında etkinliğimizi arttırmak 
amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek” 
misyonu, kendisine ilgili mevzuat tarafından verilen 
görevler ile örtüşen bir niteliktedir. Yukarıda belirtilen amir 
hükümlere göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü;

• Türkiye’de öngördüğü şehirlerde ve bütçe ola-
nakları çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi Müdürlük-
leri açar.

• Opera, operet, bale temsillerini evrensel boyutlar-
da icra eder.

• Müzik sanatları ile ilgili konserleri evrensel boyut-
larda icra eder.

• Opera ve bale sanatını yaygınlaştırmak ve halka 
ulaştırmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı turneler düzen-
ler.

• Türk sanatçılarının evrensel bir sanat olan opera 
ve bale eserleri repertuvarlarına yaptıkları katkıları dün-
yaya tanıtmak amacı ile yurt dışı turneleri düzenler.

• Ulusal ve uluslararası festivaller düzenler.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliğine 
göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
hizmetlerinden;

Opera ve bale sanatlarında kendilerini geliştirmek isteyen 
sanatçılar, opera, bale ve çok sesli müzik üzerine çalışan 
araştırmacılar, eğitimciler, öğrenciler, konser veya temsil 
verilen yurt dışındaki tüm seyirciler yararlanabilir. DOBGM 
hizmetlerinden yararlanma konusunda kimse hariç 
tutulamaz.

Kanun ve ilgili diğer mevzuatın belirlediği yasal 
yükümlülükler çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün 
gerçekleştirdiği faaliyetler ve verdiği hizmetler şunlardır:

• Opera Temsilleri,

• Bale Temsilleri,

• Operet, müzikal temsilleri,

• Modern Dans, Birim Dans Tiyatrosu temsilleri,

• Çocuk temsilleri,

• Konserler,

• Müzik ve sahne sanatları ile ilintili diğer etkinlik-
ler,

• Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle 
bağlantılar kurarak, opera, bale ve müzik alanlarında 
eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu amaçlara 
uygun etkinlikler düzenlemek,

• Yurt içi ve yurt dışı turneler yapmak,

• Ulusal ve uluslararası festivaller ve yarışmalar dü-
zenlemek,

• Opera, bale, çok sesli müzik konularında yayınlar 
yapmak,

• TRT ve özel yayın kuruluşları ile işbirliği yaparak 
opera, bale ve çok sesli müzik programları hazırlanması 
hususunda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek

• Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği 
yaparak ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim ku-
rumlarında sahne sanatları ile ilgili eğitimler ve etkinlik-
ler düzenlemek,

• Çocuk ve gençlerin müzik ve sanat gelişimine yö-
nelik kurslar ve çeşitli eğitim çalışmaları yapmak,

• Türk müzik ve sahne sanatçılarının dünyada ta-
nınmaları için onları desteklemek, teşvik etmek, bu 
yönde diğer tedbirleri almak.
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Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve hizmet 
kapsamı içerisinde bulunduğu genel çerçevede kültür sanat 
etkinlikleri, sahne sanatları ve ilgili kurumların işbirliği 
ile toplumun kültür sanat alanında gelişimine katkılar 
sağlanması hususları değerlendirildiğinde ülkemizin ulusal 
düzeydeki üst ölçekli plan program ve eylemlerle ilişkisi şu 
şekilde gruplandırılabilir:

1.4. Hizmet ve Faaliyetlerin 
Ulusal Üst Ölçekli Planlarla 
İlişkisi



29

Harem - Bale



30

1.4.1  Onuncu Kalkınma Planı

Onuncu Kalkınma Planı’nda, toplumun eğitim, kültür, 
sanat ve sosyal çevre gelişimlerine yönelik çok sayıda amaç 
ve hedeften söz edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz, 
özellikle Plan’ın 2.1.10. Kültür ve Sanat başlığında 
belirtilenler olmak üzere sayılan bu alanlara yönelik birçok 
faaliyet yürütmektedir. Onuncu Kalkınma Planı’nın Kültür 
ve Sanat başlığı altında ortaya konan hedef ve amaçlardan 
bazıları şunlardır:

*Madde 299: Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak 
üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve 
sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü 
artırılacaktır.

*Madde 294: Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup 
geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve 
sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile millî kültür 
ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve 
dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır.

*Madde 308: Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, 
çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almaları 
sağlanacaktır.

1.4.2. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 
2014-2023
Faaliyet alanımız ve hizmet kapsamımız hususlarında 
BGUS’ta detaylı şekilde değerlendirmelere yer 
verilmemekle birlikte, genel çerçevede ortaya konan amaç 
ve hedeflerde 2023 vizyonu çerçevesinde kültür sanat 
alanında desteklerin sürdürüleceği öngörülmektedir. Bu 
Strateji içerisinde yer alan bazı maddeler şu şekildedir:

*Madde 414: Rekreasyon alanları, kültür ve sanat 
yatırımları, şehir ve üniversite entegrasyonu ve toplu 
taşıma öncelikli olmak üzere kent içi ulaşım geliştirilecektir.

*Madde 446: Kültür ve sanat faaliyetleri desteklenecek, 
kente özgü tarihi ve kültürel değerler geliştirilecek; 
şehirlerin, yerel kültürün, yerele özgü ürün ve hizmetlerin 
tanıtımı ülke içinde ve dışında etkili bir şekilde yapılacaktır.

1.4.3. “Turizm” Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu
Onuncu Kalkınma Planı “Turizm” Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı ve 
hizmet kapsamının genel çerçevesinde değerlendirilecek 
bazı hususlara yer verilmiştir. Örneğin söz konusu 
raporun “Dünya’da Eğilimler” başlığında; giderek artan 
sayıda turistin seyahatlerini özel ilgi alanlarına göre 
planlamaları, tarihi ve kültürel miras ile çeşitli sanatsal ve 
kültürel aktivitelerin önemli seyahat nedenleri arasında 
yer aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca “Türkiye Turizmi İçin 
Fırsatlar”  başlığı altındaki 13. Madde’de “Kültür ve sanat 
faaliyetlerinin tanıtıma katkısının artması” gerekliliği tespiti 
yapılmıştır. 

Bunların yanında Rapor’da; 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu’na bağlı, pek çok teşvik ile birlikte yabancı 
personel ve sanatkar çalıştırabilme desteğinin sağlandığı, 
gelişime konu olan ve geliştirilmesi planlanan alanlarla 
ilgili çalışmaların sürdürüleceği öngörüsü ortaya çıkmıştır. 
Yine Rapor’un “Hedefler, Eylemler (EK-1)” başlığının 20. 
maddesinde; “Yerel sanatçıların uluslararası alana açılması 
da dahil, kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilmesi” 
vurgulanmıştır. Rapor’un turizmin gelişmesine katkı 
sağlayacak sektörler listesinde ise 96230.0 NACE koduyla 
“Sahne sanatları işletim hizmetleri” de yer almıştır.

Üst ölçekli planlarda ortaya koyulan hedef ve amaçlar, 
Genel Müdürlüğümüzün stratejik amaç ve hedeflerinin 
belirlenmesinde öncelikli olarak değerlendirilmiştir. 
Örneğin üst planlarda yer verilen “çocukların erken 
yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almaları sağlanacaktır” 
hedefine yönelik olarak “Türkiye’de opera ve bale 
sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak” DOBGM’nin stratejik 
amaçları arasında sayılmıştır. Bu kapsamda “çocukların 
opera ve bale sanatlarına yatkınlıklarının artırılması” 
stratejik hedefi, bu kapsamda da “çocuklara yönelik eğitim 
etkinlikleri gerçekleştirilmesi” faaliyeti  belirlenmiştir.  
Aynı şekilde üst planlarda belirtilen “yerel sanatçıların 
uluslararası alana açılması” amaç ve hedefine yönelik 
olarak, “opera ve bale alanında uluslararası düzeyde etkin 
bir kurum olma” DOBGM’nin stratejik amaçları arasında 
sayılmıştır. Bu stratejik amaç kapsamında, “ülkemiz opera 
ve bale faaliyetlerinin (uluslararası alanda) tanınırlığının 
artırılması” stratejik hedefine ve “yurt dışında turneler 
düzenlenmesi” faaliyetine yer verilmiştir. 
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Çalıkuşu - Bale
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1.4.4. Milli Kültür Şurası Eylem Planı  - DOGBM’nin Faaliyetleriyle İlgili Eylemler

Hedef /Eylem Açıklama

Sanat kurumlarına ve sanatçılara ilişkin 
mevzuatın güncellenmesi

Sanat kurumlarımıza ve sanatçılara ilişkin mevzuat gözden geçirilerek hukuki 
altyapının, sanatın ve sanatçının gelişimine katkı sağlayacak şekilde (erken emekliliğin 
teşviki, askerlik hizmetinin ertelenmesi, performans değerlendirmesi temelli istihdam 
modellerinin geliştirilmesi vb.) güncellenecek ve sanat kurumlarımızda sanatsal ve 
idari yönetimin ayrılmasını temin edecek bir yönetim modeli üzerinde çalışılacaktır.

Arşiv sisteminin geliştirilmesi suretiyle 
kurumsal hafızanın zenginleştirilmesi

Geleneksel sanatlar başta olmak üzere, tiyatro, opera, bale ve diğer sanat alanlarındaki 
arşiv hizmetlerinin incelenmesi, modern imkânlar çerçevesinde geliştirilmesi ve 
dijitalleştirilmesi suretiyle sanat kurumlarımızda kurumsal hafıza güçlendirilecektir.

Sahne sanatları için nitelikli performans 
mekânlarının inşa edilmesi

Sanat kurumlarımızca kullanılmakta olan depo, atölye ve sahneler gözden geçirilerek 
mevcut aksaklıklar ve sıkıntılar giderilecek, teknik imkân ve kapasiteleri geliştirilecek; 
yeni sahne ve salonlar ise depo, atölye ve sahne mekânsal birlikteliği gözetilerek ve 
icra edilen sanata mahsus mimari, akustik ve teknik özelliklere sahip olacak şekilde 
inşa edilecektir.

Sahne sanatları eser antolojisi oluşturulması 
ve yerli eserlerimizin yurt dışında tanıtılması

Sahne sanatlarımızın yurt dışında tanıtımı amacıyla seçkin yerli eserlerimizden 
müteşekkil bir antoloji oluşturulacak ve yetkin çevirmenler tarafından yabancı dillere 
çevrilen yerli eserlerimizin yurtdışında tanıtımı yapılacaktır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 
sahne sanatları turneleri düzenlenmesi

Yurt dışındaki kültürel varlığımızı korumak ve gelecek kuşaklara taşımak temel amacı 
çerçevesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nezdinde geleneksel ve modern 
sahne sanatlarımıza yönelik ilgiyi arttırmak maksadıyla yerli eserlerin sahnelenmesi 
için turneler düzenlenecektir.

Yurt dışında gerçekleştirilecek sahne 
sanatları etkinliklerinin desteklenmesi

Türk kültür ve sanatının yurtdışında bilinirliğini artırmak amacıyla devlete bağlı ve 
özel sanat kurumlarımızca yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetlere verilen destek 
geliştirilecektir. Bu amaçla sanatçılarımızın yurt dışına çıkışları kolaylaştırılacak ve 
diplomatik misyonlarımızın imkânlarından faydalanmaları sağlanacaktır.

Sahne sanatları alanında yerli eser 
üretiminin teşvik edilmesi ve yeni 

destekleme mekanizmalarının 
oluşturulması

Sahne sanatları alanında uygulanan mevcut teşvik mekanizması; yerli tiyatro, opera 
ve bale eserlerinin üretimini desteklemek için metin, koreografi, dekor, kostüm, reji, 
libretto ve beste alanlarındaki yapımları da içerecek şekilde yeniden düzenlenecek 
ve yerli eser sahipleri desteklenecektir. Seyirlik sanatlar, halk dansları grupları, sahne 
gösterileri ve müzikallere yönelik destek mekanizması oluşturulması için çalışma 
başlatılacaktır.

Sanat ve sanat eğitimi kurumlarına 
vergi avantajları sağlanması ve sanat 

sponsorluğu teşviklerinin geliştirilmesi

Sanat ve sanat eğitimi kurumlarına vergi avantajları sağlanmasına yönelik çalışma 
başlatılacak, ayrıca sanat sponsorluğu teşviklerinin sahne sanatlarını kalkındırıcı 
şekilde geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

Konservatuarlar ve Bakanlığımıza bağlı 
sanat kurumlarının ortak sanat eğitimi 

programları oluşturması

Devlet ve Türk müziği konservatuarları ve Bakanlığımız sanat kurumlarının (korolar, 
topluluklar, senfoni orkestraları, opera-bale) teori ve uygulama düzeyindeki bilgi 
ve uzmanlık değişimini teminen ortak eğitim programları oluşturmalarına yönelik 
altyapı çalışmaları ve mevzuat değişikleri gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız kültür ve sanat etkinliklerinin 
sosyal medya aracılığıyla etkin bir şekilde 

tanıtılması

Bakanlığımız kültür ve sanat etkinliklerinin yaygın olarak tanıtılabilmesi için sosyal 
medya etkin bir şekilde kullanılacak ve bu mecralardaki reklam ve tanıtım olanakları 
değerlendirilecektir

Tablo 1: DOBGM’nin Faaliyetleriyle İlgili Eylemler
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Ulusal Genç Solistler Şan Yarışması
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 görüneni tekrarIamaz; görünür kıIar.
“Sanat;

PAUL KLEE
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Faust - Opera
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DOBGM insan kaynaklarını, 1309 sayılı Kanun kapsamındaki 
sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun kapsamındaki 
memurlar ve misafir sanatçılar oluşturmaktadır. İnsan 
kaynaklarına ait durum analizi veri tabloları aşağıda 
verilmiştir. Tablolarda 1309 sayılı Kanuna tabi memurlar 3 
gruba ayrılmıştır: “Sanatçı Memurlar” A Grubu, “Uygulatıcı 
Uzman Memurlar” B Grubu, “Uzman Memurlar” C Grubu 
personeli oluşturmaktadır. 

Devlet Opera ve Balesi, Ocak 2017 itibariyle, 1309 sayılı 
Kanun kapsamında 1.762 sözleşmeli personel, 657 sayılı 
Kanun kapsamında 333 memur ve 709 misafir sanatçıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.5. Kuruluş İçi Durum Analizi
1.5.1. İnsan Kaynakları
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Dikkat Kırılabilir – Modern Dans
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İnsan kaynakları verilerine bakıldığında, toplam personel sayısının % 30’a yakınını Genel Müdürlük ile birlikte Ankara İl 
Müdürlüğü oluşturmaktadır. Ankara’yı % 24 ile İstanbul İl Müdürlüğü takip etmektedir.

 
Şekil 1: DOB Müdürlükleri Personelinin Toplam Personel Sayısına Oranı

Toplam personelin % 56’lik bölümünü erkek çalışanlar, % 44’lük bölümünü kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Yaş aralığı 
bakımından veriler incelendiğinde ise, “18 – 25” yaş arası çalışanlar % 4, “26 – 35” yaş arası çalışanlar % 26,5 , “36 – 45” yaş 
arası çalışanlar % 32, 46 yaş ve üzeri çalışanlar % 37,5 oranında bulunmaktadır.

 
Şekil 2: Personelin Yaş Aralığına Göre Dağılımı
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Kurum içinde çalışma süreleri bakımından veriler incelendiğinde, personelin %20,5’inin 5 yıldan az, % 17’sinin 
“6 – 10 yıl” aralığında, %13’ünün “11 – 15 yıl” aralığında, %13,5’inin “16 – 20 yıl” aralığında, %36’sının ise 20 
yıldan fazla süredir çalışmakta olduğu görülmektedir. Personel dağılımlarında oransal olarak en büyük iki grubun 
sırasıyla 20 yıldan fazla deneyimi olan personel ve 5 yıldan az deneyimli personelden oluştuğu görülmektedir. Bu 
veri bize Kurumda genç ve deneyimli personelin bir arada çalıştığını göstermektedir.

Şekil 3: Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Çalışanlar eğitim durumu bakımından incelendiğinde; “ilk ve orta okul mezunu” %7, “lise ve dengi okul mezunu” %19, 
“ön lisans/lisans mezunu” %68, “lisansüstü mezunu” %6’lık bölümü oluşturmaktadır.

Şekil 4: Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
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DOBGM sahneleri Türkiye genelinde 6 farklı ile dağılmış olup 9 salonda temsiller gerçekleştirilmektedir. İzmir Elhamra Sahnesi 
dışındaki bütün sahneler, Devlet Tiyatroları, Müze Müdürlükleri, Kültür Merkezleri gibi diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa 
kullanılmaktadır. Sahnelere ait bilgiler tabloda verilmiştir. 

1.5.2. Sahne ve Hizmet Binaları

Konser - 5. Uluslararası İstanbul Opera Festivali
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Bulunduğu İl Sahne Türü Ait Olduğu Kurum Koltuk 
Sayısı

Ankara
Opera Sahnesi Mülk DOB Mülküdür 621

Leyla Gencer Sahnesi 
(Küçük ölçekli oyunlar için) Tahsis İl Özel İdaresi 694

İstanbul 
Süreyya Sahnesi Tahsis Kadıköy Belediyesi 562

Fulya Sanat Merkezi 
(Küçük ölçekli oyunlar için) Tahsis Beşiktaş Belediyesi 630

İzmir Elhamra Sahnesi Kira Vakıflar Gn. Md. 
Milli Kütüphane Vakfı 393

Mersin Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi Tahsis Yat. ve İşl. Gn. Md. 638
Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi Kira Büyükşehir Belediyesi 803

Samsun
AKM Büyük Salon TAHSİS Yat. ve İşl. Gn. Md. 551
AKM Küçük Salon 

(Küçük ölçekli oyunlar için) TAHSİS Yat. ve İşl. Gn. Md. 212

TOPLAM 6 Salon + 3 Küçük Salon = 9 Salon 5104

Tablo 2: Sahnelere Ait Bilgiler
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DOBGM ve İl Müdürlüklerinin hizmet binalarının özellikleri ve 2016 – 2017 yılları kira bedelleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

Müdürlükler Kiralanan Yer
Genel 

Müdürlük
HİZMET BİNASI

Korkutreis Mahallesi Hanımeli Sok No:11Sıhhiye/ANKARA

Ankara DOB
OPERA BİNASI

LEYLA GENCER SAHNESİ
GİMAT DEPOLARI

İstanbul DOB

ATÖLYE
Aydınlıkevler Mah. Sakarya Sok. No:3 Maltepe/İSTANBUL

DEPO 
Fatih Mah. Samandıra Cad. No:3 Sancaktepe/ İSTANBUL

TAKSİM İDARİ HİZMET BİNASI
PAŞALİMANI TEKEL KÜLTÜR MERKEZİ

KADIKÖY SÜREYYA OPERA BİNASI

İzmir DOB

GAZİEMİR YENİ ATÖLYE
Sevgi Mah. Menderes Cad. No:22 İZMİR

YENİ HİZMET BİNASI
İzmir Merkez Konak Mah. Milli Kütüphane Cad. No:37-39 İZMİR

ELHAMRA SAHNESİ
İzmir Merkez Konak Mah. Milli Kütüphane Cad. No:37-39 İZMİR                                                       

ÇANKAYA HİZMET BİNASI
İsmet Kaptan Mah. 1364. Sok. No: 3 ve 5 İZMİR

Mersin DOB
ATÖLYE DEPO                                                                                        

Karaduvar Mah. 3. Bölge 1 Nolu Pafta MERSİN
MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ HİZMET BİNASI

Antalya DOB

HİZMET BİNASI
Muratpaşa Mah. 12710 Ada 8 Parsel Haşim İşcan Kültür Merkezi

DEPO
Belkıs Beldesi Serik/ANTALYA

İDARİ HİZMET BİNASI
Muratpaşa 604. Cad. No.3 ANTALYA

AHATLI ATÖLYE DEPO
Kültür Mah. Dumlupınar Blv. No:94 Kepez/ANTALYA

Samsun DOB ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Tablo 3: DOBGM Ve İl Müdürlüklerinin Hizmet Binalarının Özellikleri 
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Kuklacı - Müzikli Çocuk Oyunu
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DOBGM’nin tüm birimlerinde teknolojik kaynaklardan gerekli düzeyde yararlanılmaktadır. Kurum ile ilgi tüm sanatsal 
bilgilerin, bilet satışlarının, ihale yayınlarının yanında, mali, özlük vb. bilgilerin de internet adreslerinden ulaşılabilirliği 
mevcuttur. DOBGM altyapısına ait kaynaklar “Teknolojik Kaynaklar” ve “Müzik Aletleri” olmak üzere 2 başlık altında 
toplanmıştır. Başlıklar ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

1.5.3. Teknolojik Kaynaklar ve Müzik Aletleri 

Birjan ve Sara - Opera
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Teknolojik Kaynaklar Adet
Masaüstü Bilgisayar Komple Sistem 610

Dizüstü Bilgisayarlar 234
Yazıcılar 384

Masaüstü Tarayıcılar 42
Fotokopi Makineleri 47

Telefonlar 756
Klimalar 311

Kesintisiz Güç Kaynakları 70
Kameralar / Kaydediciler 183
Tıbbi Cihazlar ve Aletler 154

Araçlar 28
Müzik Aletleri Adet

Piyano, Org ve Çelestalar 182
Nefesli Çalgılar 366

Yaylı ve Telli Çalgılar 150
Vurmalı Çalgılar 236
Ritim Çalgıları 103

Müzik Aleti Aksesuarları 927

Tablo 4: Kurumun Teknolojik Kaynakları
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*2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sanat sezonlarında sahnelenen yerli ve yabancı eserlerin illerdeki dağılımı tabloda 
sunulmuştur.

1.5.4. Temsil Performansı 
1.6.4.1 Eser Analizi

Aida – Opera 
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Sezonlar 2013-2014 2014-2015 2015-2016
M üdürlük Yerli Yabancı Yerli Yabancı Yerli Yabancı

Ankara 11 19 9 17 11 14
İstanbul 16 7 17 8 12 7

İzmir 11 9 7 8 8 6
Mersin 7 7 9 7 9 6
Antalya 11 6 9 6 8 9
Samsun 6 8 5 8 7 6
Toplam 62 56 56 54 55 48

Tablo 5: 2013-2016 Yıllarında Sergilenen Yerli ve Yabancı Eserler

2013-2014 Sanat Sezonunda sahnelenen eserlerin %52,5’ini, 2014-2015 Sanat Sezonunda sahnelenen eserlerin 
%50,9’unu, 2015-2016 Sanat Sezonunda sahnelenen eserlerin %53,4’ünü yerli eserler oluşturmuştur.

* Son 3 sezonda eserlere gösterilen ilgi düzeyi, temsil sayısı 1’den fazla olanlar içinden “temsil başına salon doluluk oranı” 
değeri hesaplanmak suretiyle incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

• Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %99,94 doluluk oranı ile “Carmen” operası,

• İstanbul Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %100 doluluk oranı ile “Giulio Cesare” 
operası,

• İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %100 doluluk oranı ile “Giselle” balesi,

• Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %92,22 doluluk oranı ile “Bremen Mızıkacıları”  
 müzikli oyunu,

• Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %86,01 doluluk oranı ile “Fındıkkıran” balesi,

• Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenen eserler içerisinde %100 doluluk oranı ile “Notre Dame’ın 
Kamburu” balesi en büyük ilgiyi gören eser olmuştur.
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1.5.4.1 Temsil Sayısı, Seyirci Sayısı ve Salon Doluluk Oranı
Son 3 sanat sezonunda Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerince gerçekleştirilen temsillere yönelik “temsil sayısı”, “seyirci 
sayısı” ve “doluluk oranı” bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

M üdürlük
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Temsil 
Sayısı

Seyirci 
Sayısı

Doluluk 
Oranı

Temsil 
Sayısı

Seyirci 
Sayısı

Doluluk 
Oranı

Temsil 
Sayısı

Seyirci 
Sayısı

Doluluk 
Oranı

Ankara 225 110.368 87,36% 205 102.332 79,91% 178 83.091 76,02%
İstanbul 144 73.079 83,34% 170 80.134 82,29% 138 59.055 74,85%

İzmir 134 56.144 94,40% 132 52.622 91,52% 127 40.551 83,45%
Mersin 80 38.864 83,81% 83 41.867 81,61% 78 30.349 70,42%
Antalya 99 44.172 56,12% 96 31.584 41,51% 89 31.301 44,04%
Samsun 81 34.210 83,91% 73 28.468 77,72% 75 28.231 80,34%
Toplam 763 356.837 81,49% 759 337.007 75,76% 685 272.578 71,52%

Tablo 6: 2013-2016 yıllarında sahnelenen temsil sayısı ve seyirci sayısı

Bu tablodan yola çıkılarak sezon başına düşen ortalamalar hesaplanmış ve aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur.

Şekil 5: Sezon Başına Ortalama Temsil Sayısı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezon başına 203 temsil ile bir sezonda en çok temsil verilen İl Müdürlüğü olmuştur.
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Şekil 6: Sezon Başına Ortalama Seyirci Sayısı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezon başına 98.597 seyirci ile bir sezonda en çok izleyiciye ulaşan İl Müdürlüğü olmuştur.

Şekil 7: Sezon Başına Ortalama Doluluk Oranı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, sezon başına %89,79 doluluk oranı ile bir sezonda sahnelerini en çok dolduran İl Müdürlüğü 
olmuştur.
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1.5.4.2 Hâsılat
Son 3 sanat sezonunda (2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016) Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerince gerçekleştirilen 
temsillerden elde edilen toplam hâsılat değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Müdürlük
Hasılat (TL)

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Ankara 869.484,60 792.198,40 1.046.576,50
İstanbul 1.148.611,00 1.041.412,00 1.174.863,00

İzmir 667.823,50 669.869,50 722.684,50
Mersin 213.265,20 215.504,30 229.575,50
Antalya 276.456,00 250.245,50 347.572,00
Samsun 122.627,40 152.821,60 170.887,00
Toplam 3.298.268 3.122.051 3.692.159

Tablo 7: Sezon Başına Hasılat

Bu tablodan yola çıkılarak sezon başına düşen ortalamalar hesaplanmış ve aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur.

902.753,17

1.121.628,67

686.792,50

219.448,33
291.424,50

148.778,67

Ankara İstanbul İzmir Mersin Antalya Samsun

Ortalama Hâsılat

Şekil 8: Sezon Başına Ortalama Hasılat

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sezon başına 1.121.628,67 TL hâsılat ile bir sezonda en yüksek gişe gelirini elde eden İl 
Müdürlüğü olmuştur.
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La Traviata - Opera
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DOBGM’nin 2015 ve 2016 yıllarındaki mali durumuna ilişkin tablo yan sayfada verilmiştir.

1.5.5. Mali Durum 

Denge - Bale



53

EKO. 
KOD AÇIKLAMA

2015 (TL) 2016 (TL)

I II KBÖ HARCAMA KBÖ HARCAMA

01
PERSONEL GİDERLERİ 165.654.000 165.390.860 187.344.000 182.755.022

1 MEMURLAR 12.440.000 12.093.074 13.812.000 13.471.971
2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 153.214.000 153.297.786 173.532.000 169.283.051

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ 20.787.000 22.302.513 24.723.000 24.995.213

1 MEMURLAR 2.194.000 2.227.460 2.498.000 2.565.395
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 18.593.000 20.075.053 22.225.000 22.429.818

03

 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 39.140.000 34.339.111 41.802.000 35.186.376
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.109.000 1.918.699 2.247.000 1.782.061
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.522.000 4.918.300 4.883.000 5.579.821
3 YOLLUKLAR 7.400.000 3.315.667 7.876.000 2.252.204
4 GÖREV GİDERLERİ 165.000 122.686 181.000 112.599
5 HİZMET ALIMLARI 16.435.000 17.835.409 17.579.000 20.784.398
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6.500.000 3.994.750 6.943.000 1.263.417

7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM 
GİDERLERİ 1.606.000 1.900.770 1.680.000 2.830.823

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 
GİDERLERİ 403.000 332.831 413.000 581.053

05

 CARİ TRANSFERLER 6.774.000 4.594.366 7.197.000 7.797.458
1 GÖREV ZARARLARI 6.275.000 4.157.400 6.665.000 7.297.776

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 
TRANSFERLER 477.000 420.018 507.000 440.945

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.000 252 2.000 33.676
6 YURTDIŞINA  YAPILAN TRANSFERLER 20.000 16.696 23.000 25.060

06

 SERMAYE GİDERLERİ 8.000.000 7.609.191 8.496.000 6.728.952
1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.325.000 5.863.381 1.646.000 2.623.817
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 415.000 168.418 500.000 2.638.701
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.139.000 1.045.238 1.500.000 0
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4.121.000 532.154 4.850.000 1.466.434

GENEL TOPLAM 240.355.000 234.236.041 269.562.000 257.463.021

Tablo 8: 2015 ve 2016 yılları Mali Durum Tablosu
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DOBGM’nin 2017 yılı bütçe teklifi ile 2018 – 2019 yılları bütçe tahmini aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EKO. 
KOD AÇIKLAMA

2017 (TL) 2018 (TL) 2019 (TL)

I II KBÖ BÜTÇE TAHMİNİ

01
PERSONEL GİDERLERİ 200.438.000 217.234.000 232.181.000

1 MEMURLAR 14.637.000 15.865.000 16.959.000
2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 185.801.000 201.369.000 215.222.000

02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 26.817.000 29.064.000 31.064.000

1 MEMURLAR 2.672.000 2.896.000 3.096.000
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.145.000 26.168.000 27.968.000

03

 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.812.000 45.552.000 48.240.000
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.799.000 1.911.000 2.024.000
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.864.000 6.221.000 6.587.000
3 YOLLUKLAR 7.606.000 8.087.000 8.564.000
4 GÖREV GİDERLERİ 279.000 292.000 310.000
5 HİZMET ALIMLARI 19.204.000 20.478.000 21.688.000
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.955.000 6.336.000 6.709.000
7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.621.000 1.714.000 1.814.000
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 484.000 513.000 544.000

05

 CARİ TRANSFERLER 7.715.000 8.208.000 8.692.000
1 GÖREV ZARARLARI 7.145.000 7.602.000 8.051.000
3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 544.000 579.000 613.000
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.000 2.000 2.000
6 YURTDIŞINA  YAPILAN TRANSFERLER 24.000 25.000 26.000

06

 SERMAYE GİDERLERİ 9.108.000 9.691.000 10.263.000
1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.998.000 1.000.000 1.240.000
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 600.000 600.000 650.000
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 10.000 10.000 10.000
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6.500.000 8.081.000 8.363.000

GENEL TOPLAM 286.890.000 309.749.000 330.440.000

Tablo 9: 2018-2019 Yılları Bütçe Tahmini
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Zorba - Bale
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2018-2022 Stratejik Plan çalışması kapsamında iç 
paydaşlara yönelik 25 soruluk bir anket hazırlanmıştır. 
Anket, Bilgi Sistemleri birimi üzerinden mail yoluyla iletilmiş, 
198 kişi anket sorularını yanıtlamıştır. 

1.6. Paydaş Analizi

1.6.1. İç Paydaş Analizi

DOBGM’nin sunduğu hizmetlerin, hizmetten yararlanan-
ların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için 
kurumun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin 
dikkate alınması çok önemli görülmektedir. Bu kapsamda, 
stratejik plan hazırlık sürecinde katılımcılığı sağlamaya yö-
nelik olarak iç ve dış paydaşların görüşleri çeşitli yöntemler 
aracılığıyla alınmış, paydaşların talep ve beklentileri strate-
jik amaç, hedef ve faaliyetler saptanırken göz önünde bu-
lundurulmuştur.  Nitekim Stratejik Plan’da, stratejik amaç 
ve hedeflerle ilgili tablolardaki “Dayanak” başlıklı satır ve 
sütunlarda, hangi amaç ve hedeflerde iç ve dış paydaşların 
katkıları olduğuna yer verilmektedir.
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Turandot - Opera
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Ankete katılım sağlayanların %55’i lisans mezunu %13’ü ise lisans üstü eğitim düzeyine sahiptir. Ön lisans ve lise mezunu 
personelin oranları sırasıyla %15 ve %16’dır.  

Şekil 9: Ankete Katılım Sağlayan İç Paydaşların Eğitim Durumu

Ankete en yüksek katılım Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden gerçekleşmiştir.

Şekil 10: Ankete Katılım Sağlayan İç Paydaşların Görev Yaptığı İl Müdürlüğü
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Çalışma sürelerine ilişkin 4. anket sorusunun da ortaya koyduğu gibi personelin %45,5’i 10 yıldan uzun süredir Kurumda 
hizmet vermektedir. Bu husus özellikle ihtiyaç ve gelişime açık yönlerin tespitinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Şekil 11: Ankete Katılım Sağlayan İç Paydaşların DOBGM’de Çalışma Süresi

5. soruda personelin, Kurumun mevzuat açısından faaliyetlerindeki başarısını değerlendirmesi istenmiştir. 1309 sayılı 
Kanun ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliğine göre DOBGM:

• Türkiye’de öngördüğü şehirlerde ve bütçe olanakları çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri açar.

• Opera, operet, bale temsillerini evrensel boyutlarda icra eder.

• Müzik sanatları ile ilgili konserleri evrensel boyutlarda icra eder. 

• Opera ve bale sanatını yaygınlaştırmak ve halka ulaştırmak amacı ile yurtiçi ve yurtdışı turneler düzenler.

• Türk sanatçılarının evrensel bir sanat olan opera ve bale eserleri repertuvarlarına yaptıkları katkıları dünyaya ta-
nıtmak amacı ile yurtdışı turneleri düzenler. 

• Ulusal ve uluslararası festivaller düzenler.
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Bu faaliyetler açısından yapılan değerlendirmeye göre ankete katılım sağlayanların %40’ı kurumsal altyapı, mevzuat ve 
kurum içi eğitim faaliyetleriyle ilgili eksikliklere vurgu yaparken, %37’lik kesim ise tanıtım faaliyetlerinin yetersizliğine 
değinmiştir. Bu soruya verilen diğer yanıtlar ise özellikle opera ve balenin halka ulaşmasının, DOBGM’nin halkın ilgisini 
çekecek repertuvara yer vermesinin önemine ilişkindir.

Kurumsal yapıya ilişkin soruda da ankete katılım sağlayanlar DOBGM’yi personel sayısı ve niteliği, idari yapılanma, görev 
tanımlarının yapılması, kurum içi eğitimler, birimler arası iletişim, mevzuat, etkinliklerin koordinasyonu, bütçe yeterliği 
hususlarında değerlendirmiştir. Mevcut personel sayısı katılımcıların sadece % 38’i tarafından yeterli bulunurken 
personelin gelişimi için büyük önem arz eden kurum içi eğitimler katılımcıların % 50’si tarafından “yetersiz” olarak 
değerlendirilmiştir. Anketi yanıtlayanların genel değerlendirmelerinde mevzuattan kaynaklı eksikliklerin ve personelin 
kadro konusundaki sorunlarının vurgulandığı; sözleşmeli personel ile ilgili çalışma şartları ve özlük hakları konularındaki 
eksikliklerin, verimliliği ve hizmet sunumunu olumsuz etkilediği dile getirilmiştir.

Şekil 12: Ankete Katılım Sağlayan İç Paydaşların DOBGM’yi İdari Yönden Değerlendirmesi

7. soruda katılımcıların DOBGM’yi sanatsal yönden değerlendirmesi istenmiştir. Bu soruda katılımcıların %58,8’i 
sponsorluk noktasında önemli eksikliklerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Sanatçılara yönelik sanatsal eğitimleri yetersiz 
bulanların oranı %32’ye ulaşmaktadır. Yapılan açıklamalarda buna yönelik olarak yabancı eğitmenlerin katılımının 
sağlanması, yurt dışı eğitim programlarına katılımın teşvik edilmesi ve kurum içi eğitim olanaklarının geliştirilmesi 
önerilmiştir.

Katılımcılara ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduklarına dair sorulan 11. soruda, katılımcıların  % 44,4’ü mesleki eğitimlere 
ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Mesleki eğitim ihtiyacını belirten katılımcılar ise yabancı eğitmenlerden ders almanın 
uluslararası alanda yaşanan gelişimi takip etme noktasında fayda sağlayacağını belirtmişlerdir. Yurt dışında dil eğitimi 
almanın yanı sıra dekor, kostüm yapımı gibi teknik konularda eğitim almak, koreografi, şan, opera ve bale icra etme 
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konusunda yurt dışında görev almak öne çıkan konular olmuştur. Eğitim taleplerine DOBGM’nin bütçe yetersizliği, 
personel azlığı nedeniyle yeterli ölçüde yanıt vermediği; bürokratik süreçlerin bu konuda ağır işlediği de vurgulanmıştır.

Devlet Opera ve Balesi’nin teknik altyapı yönünden değerlendirilmesinde görüşünü bildirenlerin önemli bir bölümü 
teknik personel sayısının yetersiz olmasından hareketle teknik personelin iş yükünün önemli ölçüde arttığını, uygun 
planlama yapılmadığından teknik personelin iş verimliliğinin düştüğünü, istenen kalite standartlarına ulaşmada 
Kurumun teknik personel alımına gitmesinin büyük önem arz ettiğini ifade etmişlerdir. Temsillere ilişkin plan ve 
programların zamanında yapılarak takvime ve görevlendirmelere sadık kalınmasının, teknik personelin iş yükünün 
hafiflemesine katkısı olacağı dile getirilmiştir.

Çalışmaların etkinliğini belirleyen önemli bir faktör olarak olumsuz çalışma ortamı ve fiziki çalışma koşulları belirtilmiştir. 
Atölyelerdeki olumsuz çalışma koşulları başta olmak üzere temsillerin gerçekleştiği sahnelerin teknolojik imkanlarının 
yetersizliği vurgulanan önemli sorunlardır. Teknik-teknolojik altyapıdaki eksikliklerin repertuvar seçimini de doğrudan 
etkilediğini belirten katılımcılar bu durumun aynı zamanda eser çeşitliliğinin azalmasına dolayısıyla halkın opera-bale 
temsillerine olan ilgisinin düşmesine neden olduğunu vurgulamaktadır.

Teknik sorunlara yol açan bir diğer konu ise enstrümanların temininin Kamu İhale Kanunu kapsamında 
gerçekleştirilmesinin sürecin aksamasına, sanatın icra edilmesi noktasında istenen kalitenin yakalanamamasına 
neden olmasıdır. Bu husus, odak grup toplantılarında da sanatçılar tarafından sıkça dile getirilmiştir. Fiziki koşulların 
enstrümanların depolanmasına elverişli olmaması da belirtilen sorunlar arasındadır.

DOBGM’nin tanınırlık düzeyi ile birlikte vatandaşların Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi düzeyi sorulan katılımcılar 
DOBGM’yi bu konularda “yetersiz” olarak değerlendirmişlerdir.

Şekil 13: Ankete Katılım Sağlayan İç Paydaşların DOB’yi Değerlendirmesi
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Opera ve bale temsillerine ilişkin vatandaşların ilgi düzeyini artırabilecek faaliyet alanları olarak ilk sırada tanıtım 
faaliyetleri yer almıştır. Bu yanıt önceki yanıtlar ve odak grup toplantılarındaki tanıtım ihtiyacına vurgu ile de paralellik 
göstermektedir. Diğer yandan çocuklara yönelik eğitim etkinliklerinin de opera ve bale sevgisinin küçük yaştan itibaren 
aşılanmasında etkili olacağı belirtilmektedir. Vatandaşların opera ve bale ile buluşturulmasında 81 ile yapılacak turneler 
de önemli katkılar sunacaktır.

Devlet Opera ve Balesi’nin en çok ağırlık vermesi gereken alanlar önem derecesine göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

1. Çocuklara ve Gençlere Yönelik Temsiller
2. Yerleşik Temsiller
3. Sosyal Sorumluluk Projeleri
4. Eğitim Etkinlikleri
5. Ulusal Festivaller
6. Turneler
7. Yarışmalar (Şan, bale vb.)
8. Uluslararası Festivaller

İç paydaş anketine katılım sağlayanlara göre, Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk ve gençlere hitap edecek faaliyetlere 
yoğunlaşması, bu faaliyetleri yerleşik temsiller, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim etkinlikleri ile desteklemesi Kurumun 
asli görevlerinden olan “Opera ve bale sanatını yaygınlaştırmak ve halka ulaştırmak” amacına da katkı sunacaktır. Devlet 
Opera ve Balesi’nin önümüzdeki 5 yıllık stratejik amaçlarının da bu doğrultuda şekillenmesi gerektiği ve ülkemizde opera 
ve balenin tüm kesimlere ulaştırılmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer öncelikler Devlet Opera ve Balesi’nin fiziki altyapı ihtiyacının giderilmesi ile birlikte teknik ve teknolojik altyapısının 
da uluslararası standartlara çıkarılması olarak belirtilmiştir. Gelişen altyapı ile birlikte daha çok eserin sergilenmesi aynı 
zamanda Devlet Opera ve Balesi’nin uluslararası alanda tanınmasına da zemin oluşturacaktır. Öte yandan haftalık-
aylık-yıllık temsil programlarının önceden hazırlanması ve bu plan ve programların ilan edilerek aktif tanıtım faaliyetleri 
ile duyurulmasının seyirci sayısının artışını destekleyeceği vurgulanmıştır. Bu noktada aynı zamanda yerli eserlerin 
sahnelenmesinin ve yerli eser sayısındaki artışın da önemli olacağı ifade edilmiştir.

İç paydaş anketinde öne çıkan konulardan bir diğeri de sözleşmeli personelin durumunun iyileştirilmesi gerekliliği 
olmuştur. Özlük haklarının iyileştirilmesi ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasının, personelin motivasyonunu 
geliştireceği ve iş verimliğini artıracağı yönündeki görüşler anketlerde olduğu gibi odak grup toplantılarında da yoğun 
olarak ifade edilmiştir.
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Rigoletto - Opera
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13-31 Ocak tarihleri arasında resmi web sayfamız üzerinden ve e-posta yoluyla 4654 kişiye ulaşılmış, 2.103 kişinin Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Plan çalışmaları konusunda katkısı alınmıştır. 

Ankete katılım sağlayanların profilini belirlemeye yönelik ilk soruyu, %35,4 ile özel sektör çalışanları, ardından %35,2 ile 
kamu çalışanları yanıtlamıştır.

1.6.2.  Dış Paydaş Analizi

Spartacus - Bale
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Şekil 14: Dış Paydaş Anketine Katılım Sağlayanların Profili

Katılımcıların DOBGM hakkındaki genel bilgilerini ölçmeye yönelik soruya 2.103 kişi yanıt vermiştir. Katılımcıların 
%57,7’si DOBGM’nin görevleri ve sunduğu hizmetler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade ederken sadece 
%12,4’ü yeterli bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Anketi yanıtlayan dış paydaşlar arasında ihtiyaç duyduklarında kurum 
yetkilileri ile kolaylıkla iletişime geçebildiğini ifade edenlerin oranı %40’a ulaşmaktadır. Aynı görüşü paylaşmayan ve 
iletişime geçme konusunda sorun yaşadığını belirtenlerin oranı ise sadece %12’dir. Kurumun dış paydaşların sorunlarına 
yaklaşımına ilişkin değerlendirmede ise ankete katılım sağlayanların %36’sı yaklaşımın olumlu olduğunu belirtmiştir. Bir 
sonraki soruda kurumun bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Kurumun söz konusu 
faaliyetlerini yeterli bulduğunu ifade eden dış paydaşların oranı %47’dir. Bu sorular açısından değerlendirildiğinde 
Kurumun dış paydaşları ile iletişiminin pozitif olduğu ve özellikle faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptığı 
söylenebilir. Bu konuda özellikle DOBGM’nin kurumsal web sitesinin katkısı büyüktür. Anketi yanıtlayanların %69’u web 
sitesinden istedikleri bilgilere rahatlıkla ulaşım sağladıklarını ifade ederek bu bilgiyi doğrulamıştır. Kurumun yükümlü 
olduğu sorumlulukları yerine getirmesi noktasında da büyük ölçüde başarılı bulunduğu gözlenmektedir. Bununla 
birlikte göze çarpan bir husus katılımcıların %29’unun DOBGM’nin hizmet verdiği faaliyet alanlarını yeterli  bulmadığını 
ifade etmesidir. 
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Şekil 15: Dış Paydaş Anketine Katılım Sağlayanların DOB Hakkında Değerlendirmesi
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Anketi yanıtlayan dış paydaşların DOBGM faaliyetleri ile ilgili haberdar olmada en çok kullandıkları araçları 1’den 3’e kadar 
sıralaması (1:en çok - 3:en az) talep edilmiştir. Bu soruda da Kurum resmi web sitesi en çok işaretlenen yanıt olmuştur. Öte 
yandan Kurumun tanıtım materyalleri ile gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerin faaliyetler hakkında gerekli bilgilendirme için 
istenen etkiyi sağlamadığı görülmektedir. Bu açıdan tanıtım materyallerinin içerik ve görsellik anlamında tekrar gözden 
geçirilmesinin ve dağıtımının daha etkin yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

İletişim Araçları Sıralama
Kurumun Resmi İnternet Sitesi 1,43

Görsel Medya 2,07
Ortak Çalışmalar 2,10

Yazılı Medya 2,17
Sosyal Medya 2,18

Diğer İnternet Siteleri 2,24
Arkadaş/çevremdeki insanların anlattıkları 2,30

DOBGM’nin yayınları ve basılı tanıtım materyalleri (broşür, katalog vb.) 2,35
DOBGM’nin proje ve faaliyetleri 2,39

DOBGM tarafından gerçekleştirilen toplantı ve diğer etkinlikler 2,66

Tablo 10: Dış Paydaş Anketine Katılım Sağlayanların DOB İletişim Araçları Konusundaki Değerlendirmesi

Dış paydaş anketine yanıt verenlerin, DOBGM’nin yürüttüğü faaliyetlerin önemine göre sıralaması aşağıda verilmiştir:

1. Temsiller
2. Ulusal Festivaller
3. Uluslararası Festivaller
4. Turneler
5. Eğitim etkinlikleri
6. Sosyal Sorumluluk projeleri
7. Yarışmalar (Şan, bale vb.)

Faaliyetlerin önem sıralaması açısından iç paydaş ile dış paydaş anketi arasında farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. İç 
paydaşlar çocuklara yönelik temsiller, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim etkinliklerine öncelik verilmesi gerektiğini 
belirtirken dış paydaşlar temsiller, ulusal ve uluslararası festivaller ve turnelere daha çok önem verdiğini ortaya koymuştur.

Dış paydaş anketindeki 7. soru doğrudan stratejik plan çalışmalarına yön gösterecek ve önceliklerin belirlenmesinde 
katkı sağlayabilecek bir niteliğe sahiptir. DOBGM’nin önümüzdeki beş yıl içerisinde (2018-2022) hangi faaliyetlere öncelik 
vermesi gerektiğine ilişkin soruda anketi yanıtlayanların %52,3’ü temsil sayısının artırılması, çeşitliliğin sağlanması, 
yerli ve yabancı eserlerin sahnelenmesi, içeriğin güncellenmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Bunun yanı sıra anketi 
yanıtlayan katılımcılar sosyal medya başta olmak üzere tanıtım faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi 
gerektiğini; toplumun tüm kesimlerine ulaşılarak opera ve bale sevgisinin aşılanması gerektiğini belirtmişlerdir (%9,65). 
Öte yandan ulusal ve uluslararası festivallerin yaygınlaşması gerektiğini belirtenlerin oranı %9,22 iken DOBGM’nin 
başta çocuk ve gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini ifade edenlerin oranı %8,08’dir. 
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5 yıl içerisinde hayata geçirilmesi gereken bir diğer önemli konu ise yeni opera ve bale sahneleri ve salonlarının inşa 
edilmesi ile mevcut sahnelerin onarımlarının gerçekleştirilmesidir. Tüm illerde opera ve bale sahnelerinin kurulmasının 
5 yıllık süreçte mümkün olmaması nedeniyle anketi yanıtlayanların bir bölümü (%3,52) Anadolu’daki tüm illere daha sık 
turneler gerçekleştirilmesinin önemini ortaya koymuştur. Bu konu aynı zamanda bu bölgelerdeki halkın da opera ve bale 
ile tanışması için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bu soruda dikkat çeken bir diğer yanıt da DOBGM’den sosyal 
sorumluluk projeleri hayata geçirmesinin beklenmesidir. Özellikle dar gelirli öğrencilere ve engelli vatandaşlara ulaşma 
ve onları opera ve bale temsilleri ile tanıştırma konusunda DOBGM’den çeşitli sosyal projeler yapması beklenmektedir.
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Saraydan Kız Kaçırma - Opera
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2018-2022 Stratejik Plan çalışması kapsamında, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için GZFT Analizinin 
sonuçları şu şekildedir.

1.7. Güçlü - Zayıf Yönler
Fırsatlar & Tehditler
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Kuğu Gölü - Bale
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güçlü yönler

Opera ve bale alanında önemli bir birikim ve deneyimin varlığı
Kurumun faaliyet alanının evrensel bir sanat dalı olması

Dünya standartlarında opera ve bale temsillerini yapabilme kabiliyetine sahip bir kurum olma
Opera ve bale alanında dünya çapında sanatçılara sahip olma

Kurumun geniş bir repertuvara sahip olması
Önemli düzeylerde devlet katkısının varlığı 

Yurt içi ve yurt dışında festival ve turnelerle ülkemizin tanıtımına katkı sağlama 
Sahne faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan dekor, kostüm, aksesuar vb. malzemelerin üretimini Kurumun kendisinin yapabilmesi 

Kurumun sanatsal konularda kendi plan ve programlarını belirleyebilmesi
Özel bütçeli kurum olma

İl müdürlüklerinin artırılmasına dair adımlar atılması 
Uluslararası festivallerde  sürekli ve düzenli olarak yer alma

Toplumun farklı kesimlerine hizmet sunma olanaklarına sahip olma 
Yurt dışındaki kurum ve sanatçılarla sürekli ve düzenli ortak faaliyetlerde bulunma



73

GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

Kuruluş kanununun yetersizliği
Kurumun teşkilat yapısının sanatsal ve idari faaliyetler için yeterli düzeyde olmaması

Kurum içi iletişim ve etkileşimin zayıflığı
Birimler arasında görev-yetki-sorumluluk paylaşımının net olmaması 
Kurum içi yazışmaların olması gerekenden daha geç sonuçlandırılması 

Yönetsel süreçlerin işleyişinde yaşanan sorunlar
Teknik ve teknolojik altyapıdaki eksiklikler

Personelin teknolojiyi kullanma konusundaki eksiklikleri 
Farklı statüdeki personelin özlük haklarındaki farklılıkların, personelin kendi arasında ve kurum ile kurduğu ilişkiyi olumsuz etkilemesi 

Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin yetersizliği 
Çalışma koşullarının (fiziksel altyapı) yetersizliği

Yeterli sayıda bina ve sahnenin olmaması
Bütçe yetersizliği

Tanıtımların yazılı medya ile sınırlı olması, sosyal medyanın yeterince  kullanılamaması
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fırsatlar
Opera ve bale alanında kurumsal düzeyde rakiplerin olmaması

Opera ve baleye duyulan ilgi 
Teknolojinin sanata uyarlanabilir olması

Engellilere yönelik teknolojiden faydalanma
Yasal olarak engelli seyircilere ulaşmanın desteklenmesi

Hükümet politikalarında opera ve balenin desteklenmesine yönelik çalışmaların olması
Sosyal medyanın tanıtım amaçlı kullanılabilmesi

Hükümet tarafından yerli eser üretiminin desteklenmesi
Opera ve balenin sevdirilmesi için eğitim etkinliklerinin yapılması konusunda diğer kamu kurumlarının desteği ve 

DOBGM ile işbirliği içinde olunması
Ailelerin okul öncesi çağındaki çocuklarını bale ve koro kurslarına göndermeleri 

Opera ve bale alanında geleceğe yönelik planlarda (Opera ve Bale Merkezi kurulması gibi) önemli yatırımlara yer veriliyor olması
Konservatuvar gibi sanat alanındaki kurumların gelişme göstermesi

Belediyelerin genel olarak sanata ve özel olarak da opera ve bale alanına yönelik desteklerde bulunması
Gelişen teknolojinin sanat faaliyetlerinde daha fazla kullanılmasına imkan sağlayacak altyapının oluşturulması

Kurumun gelişmesine olanak tanıyacak uluslararası konser, festival ve diğer ortak etkinliklerin sayısının çok olması
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TEHDİTLER

Toplumun bir bölümünde opera ve balenin Batı kaynaklı olmasına yönelik algının varlığı
Opera ve bale sanat dallarına ilgi ve desteğin yeterli düzeyde olmaması 

Temsillere yönelik seyirci sayısının yıllar içinde azalmasının kurumsal gelecek açısından risk oluşturması
Özel opera mekanlarının olmaması nedeni ile rekabetin düşük düzeyde olması

Ekonomik alanda yaşanan sorunların kurumlar ve kişiler düzeyindeki sanatsal harcama tercihlerini olumsuz etkilemesi
Güvenlik kaygısı ile toplu etkinliklere katılımın düşmesi

Konservatuvarlara öğrenci başvurularının azalması
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2018-2022 Stratejik Plan çalışması kapsamında, Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için Politik, Ekonomik, 
Sosyal ve Teknolojik (PEST) Analiz sonuçları şu şekildedir.

1.8. Politik, Ekonomik, Sosyal 
ve Teknolojik (PEST) Analiz
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Güldestan – Modern Dans
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POLİTİK

Kuruluş kanununun günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olmaması 

Hizmet alanının sanatsal niteliğine uygun birincil ve ikincil mevzuatın yetersizliği

Sanat alanlarının üst politika belgelerinde yeterince yer almaması
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EKONOMİK

Döviz kurlarının artışı nedeniyle çoğunluğu yurtdışından temin edilen enstrüman ve sahne malzemelerinin fiyatlarının artması 

Enflasyon ve ekonomik krizlere bağlı olarak sanat alanındaki faaliyetlere yönelik harcama eğiliminin düşmesi 

Hükümetlerin uyguladığı tasarruf tedbirleri nedeniyle kurum bütçelerinin talep edildiği şekilde artmaması
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SOSYAL

Özellikle gençlerin ilgi duyabileceği modern eserlerin sahnelenmesi

Daha fazla izleyiciye ulaşılan sahnelerin kullanılması

İzleyicilerin geribildiriminin yoğun bir şekilde alındığı ve programlara yansıtıldığı sistemin kurulması

Kültürel değişim işbirliklerinin kurulması, ülkeler arası entegrasyonun geliştirilmesi

Sanat eserlerinin hitap edilen kesimle birlikte değerlendirilmesi, planlamanın bu doğrultuda yapılması

Temsillerin veya sanat etkinliklerinin kamuoyunun eğilimlerine göre özel günlerde artırılması 

Kurumsal olarak sosyal medyanın daha etkin kullanılması ve bu noktada çalışmaların artırılması
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TEKNOLOJİK
Sahne sanatları ile ilgili dünyada kullanılan ve çeşitli görsel efektler oluşturan teknolojik uygulamalar

Sahne güvenliğini artıran, iş güvenliği risklerini azaltan teknik uygulamalar

Mekanik anlayıştan öte teknolojik olarak tasarlanmış sahne sistemleri,

Geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya araçları,

Kurum içi sosyal network ve kurum portalları,

Seyirciye hizmet veren (seyirci talepleri, sorunları) koordinasyon merkezi 

Engelli ve yaşlı seyircilere ulaşmaya yönelik teknolojik araçların geliştirilmesi ve temsilleri canlı izlemelerinin sağlanması

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal mevzuata uygun teknolojinin kullanılması

Akustik düzenleyici teknoloji
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STRATEJİK 

• Opera ve bale sanatlarının ulusal alanda tanınırlı-
ğını artırmak ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü-
ğünün ülke düzeyinde etkin, yaygın faaliyetler yürüten 
bir sanat kurumu olmasını ve uluslararası alanda tanın-
masını sağlamak,

• Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertu-
varında yer alan ulusal opera ve bale repertuvarı geliş-
tirmek

Bu amaçların ve amaçlar kapsamındaki hedeflerin 
hayata geçirilmesi için beş yıllık zaman diliminde yerine 
getirilmesi gereken projeler ve faaliyetler yıllık olarak 
planlanmıştır. Hedeflere ulaşılma düzeyini gösteren 
performans göstergeleri ve bunların ölçüm yöntemleri 
Yıllık Performans Programında detaylı bir şekilde takip 
edilmiştir. Buna göre, hedeflere ulaşılması için tanımlanmış 
olan performans göstergelerinin beş yıllık gerçekleşme 
durumları tablolarda gösterilmiştir:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 2013 – 2017 yılı stratejik plan doğrultusunda, 
beş yıl boyunca başarmak için belirlenen stratejik amaçlar şu 
şekildedir:

02PLANLAMA
2.1. 2013-2017 Stratejik Plan 
Değerlendirmesi
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STRATEJİK AMAÇ 1
Opera ve bale sanatlarının ulusal alanda tanınırlığını artırmak ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ülke 

düzeyinde etkin, yaygın faaliyetler yürüten bir sanat kurumu olmasını ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak.
 

Stratejik Hedef 1 
Ulusal alanda etkinlikler artırılacaktır.

Performans Hedefi 1 
Ulusal alanda etkinlik sayısının artırılması

Performans 
Göstergesi Yıl* Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı

Yerleşik 
sahneler temsil 

sayısı

2013  696  758 109%
2014  795  763 96%
2015  765  759 99%
2016  760  685 90%

Ulusal festival 
sayısı 

2013  1  1 100%
2014  1  1 100%
2015  1  2 200%
2016  2  1 50%

Yurt içi turne 
sayısı

2013  481  490 102%
2014  500  404 81%
2015  510  438 86%
2016  440  145 33%

İzleyici sayısı

2013  397.000  432.038 109%
2014  424.000  438.445 103%
2015  439.000  392.010 89%
2016  393.000  312.816 80%
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STRATEJİK AMAÇ 1
Opera ve bale sanatlarının ulusal alanda tanınırlığını artırmak ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ülke 

düzeyinde etkin, yaygın faaliyetler yürüten bir sanat kurumu olmasını ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak.
 

Stratejik Hedef 1 
Ulusal alanda etkinlikler artırılacaktır.

Performans Hedefi 2 
Uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi

Performans 
Göstergesi Yıl* Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı

Uluslararası 
festival sayısı

2013 3 3 100%
2014 3 3 100%
2015 3 3 100%
2016 4 2 50%

Uluslararası 
yarışma sayısı

2013 0 0
2014 1 1 100%
2015 0 0
2016 1 1 100%

Yurt dışı turne 
sayısı

2013 40 79 198%
2014 80 143 179%
2015 86 87 101%
2016 90 32 36%

Uluslararası 
festival ve 
yurt dışı 

turnelerdeki 
temsil sayısı

2013 68 96 141%
2014 100 151 151%
2015 106 109 103%
2016 110 41 37%

Uluslararası 
festival ve yurt 
dışı turnelerde 
sergilenen yerli 

eser temsil 
sayısı

2013 18 18 100%

2014 20 21 105%

2015 22 20 91%
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STRATEJİK AMAÇ 1
Opera ve bale sanatlarının ulusal alanda tanınırlığını artırmak ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ülke 

düzeyinde etkin, yaygın faaliyetler yürüten bir sanat kurumu olmasını ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak.
 

Stratejik Hedef 2 
Çok sesli müzik, opera ve bale sanatları alanında çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler artırılacaktır.

Performans Hedefi 1 
Çok sesli müzik, opera ve bale sanatları alanında çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler artırılacaktır.

Performans 
Göstergesi Yıl* Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı

Çocuk ve 
gençlik etkinliği 

sayısı

 160  202 126% 109%
 205  234 114% 96%
 235  257 109% 99%
 145  148 102% 90%

Çocuk ve 
gençlik 

temsilleri 
izleyici sayısı

2013  72.500  88.491 122%
2014  89.000  102.686 115%
2015  103.000  87.053 85%
2016  65.000  50.947 78%

Kursiyer sayısı

2013  736  682 93%
2014  690  757 110%
2015  760  760 100%
2016  760  766 101%
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STRATEJİK AMAÇ 2
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarında yer alan ulusal opera ve bale repertuvarı geliştirilecektir.

 
Stratejik Hedef 1 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarında yer alan ulusal opera ve bale repertuvarı geliştirmek

Performans Hedefi 1 
Bu kapsamda Türk sanatçılarımızca hazırlanan, ülkemizin tarihi ve kültürünü yansıtan eserlerin telif haklarının Genel 

Müdürlüğümüzce alınması, bu eserlerin çeşit ve temsil sayısı bakımından sanat sezonunda sergilenme oranının 
artırılması ve yerli sanatçıların teşvik edilerek ulusal opera ve bale repertuvarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans 
Göstergesi Yıl* Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı

Desteklenen 
yerli eser sayısı

 160 43 48 112%
 205 50 52 104%
 235 53 46 87%
 145 46 51 111%

Yerli eser temsil 
sayısı

2013 354 436 123%
2014 450 362 80%
2015 360 363 101%
2016 363 393 108%
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2013 – 2017 Stratejik Planı’nın izleme ve değerlendirme 
sürecinde elde edilen tespitler yıllar itibarıyla aşağıda 
belirtilmiştir:

• 2013: Genel Müdürlüğümüz 2013 yılında tüm 
performans göstergelerinde, hedeflemiş olduğu mini-
mum değerlerin üstüne çıkmıştır.

• 2014: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
2013-2014 Sanat Sezonunda, yerleşik temsil ve yurt içi 
turne sayılarında hedeflenen değerin altında kalmış 
olmasına rağmen seyirci sayısını arttırmayı başarmıştır. 
Uluslararası etkinliklere, çocuk ve gençlik etkinliklerine 
yönelik hedeflenen değerlerin üstüne çıkılmıştır. Yer-
li eser sayısında da artış gözlemlenmekle birlikte yerli/
yabancı eser sınıflandırılmasına yönelik hataların düzel-
tilmesi sonucu temsil sayısı, bir önceki yıl hedeflenen 
değerin altında kalmıştır.

• 2015: 2014-2015 Sanat Sezonunda, ülkemizde, 
yaşanan elim terör olayları nedeniyle hâkim olan tedir-
ginlik ortamı, seyirciyi de etkisi altına alarak, geçici bir 
dönem için de olsa, temsillerimize eskisi kadar ilgi gös-
terilmemesine sebep olmuştur. Aynı zamanda; milletçe 
yaşamış olduğumuz “ulusal yas” günleri nedeniyle, altı 
ilimizde bulunan İl Müdürlüklerimizde çok sayıda tem-
sil iptal edilmiş; sonuç olarak hem temsil sayımız, hem 
de seyirci sayımız olumsuz yönde etkilenerek, hedef-
lenen değerin altında kalmıştır. Buna rağmen Devlet 
Opera ve Balesi, temsil başına düşen gişe hasılatını art-
tırmayı başarmıştır. Devlet Opera ve Balesince; sanatçı-
ların, bireysel olarak yurt içinde farklı etkinliklerde görev 
almalarından ziyade, yerleşik opera-bale faaliyetlerine 
öncelik vermeleri sağlanmış, bu nedenle bireysel turne 
sayısı azalmış, bu da yurt içi turne sayısına yansımıştır. 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2015 yılında 
ilk defa “Mardin Opera ve Bale Günleri”ni gerçekleştire-
rek, hedeflenen ulusal festival sayısının üstüne çıkmış-
tır.

• 2016: Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üze-
re 2016 yılı boyunca ülkemizde meydana gelen terör 
olayları nedeniyle, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale 
Festivali, Uluslararası Bodrum Bale Festivali ve Mardin 
Opera ve Bale Günleri gerçekleştirilmemiştir. Bu neden-
le “ulusal festival sayısı” ile “uluslararası festival sayısı” 
göstergeleri hedeflenen değerlerin altında kalmıştır.

2016 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıyla yapılan 
görüşmeler neticesinde, sanatçılarımızın bireysel düzeyde 
katılım sağlayarak Genel Müdürlüğümüzü ve/veya 
ülkemizi temsil ettikleri etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı turne 
kapsamından çıkarılmıştır. Bu nedenle “yurt içi turne sayısı” 
ve “yurt dışı turne sayısı” göstergelerinde hedeflenen 
değerlerin altında kalınmıştır. 

Yerleşik temsil, her sanat sezonunda, Genel 
Müdürlüğümüzce bir önceki sezonda belirlenmiş 
olan repertuvar ve yıllık program doğrultusunda, İl 
Müdürlüklerimizin kendi sahnelerinde gerçekleştirdikleri 
temsilleri ifade etmektedir. 2015-2016 Sanat Sezonu 
repertuvarının ve programının belirlenmesi aşamasında 
nicelikten ziyade niteliğin arttırılmasına yönelik bir politika 
izlenmiş olmasının doğal sonucu olarak “yerleşik temsil 
sayısı” ve “çocuk ve gençlik etkinliği sayısı” göstergeleri, 
hedeflenen değerlerin altında kalmıştır.

Yukarıda belirtilmiş olan hususlarla birlikte, ülkemizde 
yaşanan terör olaylarının yarattığı tedirginlik ortamı, opera 
ve bale etkinliklerine katılımı da etkisi altına alarak “izleyici 
sayısı” göstergelerinin hedeflenen değerlerin altında 
kalmasına sebep olmuştur.
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Stratejik plan hazırlık çalışmaları 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, “Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” 
doğrultusunda yürütülmüştür.

2.2. Stratejik Plan Hazırlık 
Süreci

Bu kapsamda öncelikli olarak “22.11.2016 tarihli 
ve 81395043-010.06.01-1195 sayılı yazı” ile İl 
Müdürlüklerimize; “22.11.2016 tarihli ve 81395043-
010.06.01-1196 sayılı yazı” ile merkez birimlerimize 
Stratejik Plan duyurusu yapılmıştır. Ayrıca, “08.11.2016 
tarihli ve 81395043-602.04.01-1125 sayılı Makam 
onayı” ile çalışmalar başlamıştır. Söz konusu çalışmaları 
yürütmek üzere; Strateji Geliştirme Birimi bünyesinde 
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur. Ekiple 
birlikte çalışmalara katılmak üzere bütün birimlerden 
temsilciler atanmış ve Stratejik Plan Ekibi nihai haline 
kavuşmuştur. Stratejik planın oluşturulması sürecinde 
en önemli ilke “azami katılım” olarak belirlenmiş ve 
belirlenen tüm stratejik amaç ve hedeflerin Kurum 
genelinde sahiplenilmesine özen gösterilmiştir. Ayrıca, 
tüm hazırlık süreçlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için 
“stratejik planlama” alanında uzmanlaşmış profesyonel 
bir danışmanlık ekibinden destek alınmıştır. Danışman 
ekip ve Stratejik Plan Ekibi, birlikte çalışarak stratejik 
plan hazırlık çalışmalarını belirli bir iş-zaman takvimi 
doğrultusunda planlamıştır. Çalışmaların neticesinde 
“Stratejik Plan Hazırlık Programı” oluşturulmuştur. Program 
doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. 
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Açılış toplantısında stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulmasının akabinde, çalışmaların en etkin 
şekilde yürütülebilmesi ve ortak bir dilin geliştirilebilmesi amacıyla stratejik yönetim ve etkili iletişim eğitimleri 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, stratejik bakış açısının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, stratejik amaç ve hedeflerin 
tanımı ve stratejik planlamanın önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, ekip içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi için kişilik 
analiz yönteminden yararlanılmıştır. İletişim becerilerinin artırılması yoluyla çalışmaların daha verimli ve etkin yürütülmesi 
amaçlanmıştır.

Eğitim çalışmalarının ardından Odak Grup Toplantıları organize edilmiştir. Odak Grup Toplantılarında, her bir birimin ve 
alt çalışma gruplarının fonksiyonları ve ihtiyaçları üzerinde durulmuştur. Tüm birimlerin hedefleri ortaya konmuş, bu 
hedefler doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken proje ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu toplantılarda birim bazında 
kalınmamış, Kurumun genel işleyişinin iyileştirilmesine yönelik tespit ve öneriler de alınmıştır. Alınan öneriler, ilgili diğer 
birimlere ve Üst Yönetim’e sunulmuştur.

Kurumun mevcut durum analizinin gerçekleştirilmesine yönelik Stratejik Plan Ekibi, 2013- 2017 Stratejik Planın genel 
değerlendirmesini gerçekleştirmiş, organizasyon yapısı, insan kaynakları,  teknik altyapı vb. Kurum içi kaynakların 
mevcut durumlarını temin etmiş, yasal mevzuat ve faaliyet alanlarına dair gereken güncellemeleri gerçekleştirmiştir. Öte 
yandan, Kurumun güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri ile, dış çevreden kaynaklı fırsat ve tehditlerinin belirlenmesine 
yönelik çalıştay gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik (PEST) Analizi ile DOBGM’nin faaliyet 
alanı doğrultusunda dikkate alması gereken güncel eğilimler belirlenmiştir. GZFT ve PEST analiz sonuçları, stratejik plan 
kapsamına alınması gereken konulara veri oluşturması açısından önem arz etmektedir. Tüm analiz çalışmaları Kurum 
genelinde görevli olan çalışanlarla birlikte gerçekleştirilmiştir.

Stratejik plan hazırlık çalışmalarında “katılımcı yönetim” ilkesi doğrultusunda toplantılara her birimden temsilcilerin 
katılımına özen gösterilmiştir. Ayrıca çalışanlarla toplantı ve çalıştayların yanı sıra tüm iç paydaşların ve dış paydaşların 
katılımının sağlanması amacına dönük olarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. İç ve dış paydaş anketlerinden 
DOBGM’nin mevcut durum değerlendirmesi ve önem vermesi gereken alanlarla ilgili geribildirimler alınmıştır. Özellikle 
dış paydaş anketine yoğun bir katılım (2.103 kişi) gerçekleşmiş, bu vesileyle DOBGM faaliyetlerine dair önemli tespit ve 
öneriler derlenmiştir. 

Odak grup toplantıları sonucunda tüm ekipten gelen proje ve faaliyet önerileri konsolide edilerek Üst Yönetim’e 
sunulmuştur. Bu süreçte, stratejik bakış doğrultusunda, bütçe kısıtlılığı gözetilerek proje ve faaliyetler önceliklendirilmiştir. 
Bunun yanı sıra, GZFT analiz sonuçları, PEST analiz sonuçları, iç paydaş anket sonuçları ve dış paydaş anket sonuçları 
hep birlikte değerlendirilerek stratejik plan için stratejik amaçlar, stratejik hedefler ve bu hedeflere yönelik hayata 
geçirilecek faaliyetler tasarlanmıştır. Bu çalışmalar Üst Yönetimin katılım ve onayıyla birlikte Stratejik Plan Ekibi tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Oluşturulan Stratejik Plan çatısı sonrası, stratejik hedeflerin etkin takibine yönelik somut ve ölçülebilir performans 
göstergeleri tanımlanmıştır. Performans göstergelerinin etkin takip ve kontrolü için sorumlu birimler atanmış, böylece 
izleme ve değerlendirme faaliyetleri için gereken altyapı oluşturulmuştur.

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında ayrıca, misyon ve vizyonun güncellenmesi gerektiği kararı alınmıştır. 
Güncellenen misyon ve vizyon, ilgili kısımda belirtilmiştir.
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Küresel Isınma - Çocuk Balesi
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2.3. Misyon - Vizyon - Temel Değerler

2.3.1. Misyon
Opera, bale ve çok sesli müziği toplumun tüm kesimlerine 
ulaştırmak, bu sanat dallarının kültürel birikimimizle 
bütünleşmesini sağlamak, ülkemiz ve dünya kültür ve 
sanat alanında etkinliğimizi arttırmak amacıyla ulusal ve 
uluslararası faaliyetler düzenlemek.

2.3.2. Vizyon
Türk opera ve bale sanatını yurtça sevilen, dünyaca kabul 
gören seviyeye taşımak.

2.3.3. Temel Değerler
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün temel 
değerleri, çalışma ilkeleri olarak;

• Profesyonellik 
• Ekip Çalışması 
• Yaratıcılık 
• Estetik 
• Kalite 
• Sürekli gelişme belirlenmiştir. 

Profesyonellik:
Temsil ve konserlerimizde, yurtiçi ve yurtdışı 
turnelerimizde, düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası 
festivallerde, radyo ve televizyon yayınlarımızda, 
kayıtlarımızda disiplinli, meslek ilkelerine, değerlerine bağlı 
davranış sergilemek ve kaliteli bir sunum yapmak

Ekip Çalışması:
Temsil ve konserlerimizde, yurtiçi ve yurtdışı 
turnelerimizde, düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası 
festivallerde, radyo ve televizyon yayınlarımızda, 
sanatımızın doğasına uygun, gerekli olan sanatsal 
bütünlüğü sağlayarak kurum misyon ve vizyonuna bağlı 
olarak birlikte çalışmak

Yaratıcılık: 
Yarışmalar düzenlenerek ve dış dünyadan hizmet almak 
suretiyle yeni eserlerin üretimi desteklemek.

Estetik: 
Dünya çapında estetik düzeyde olan eserlerin en iyi şekilde 
sahnelenmesi için şartlarımızı geliştirmek.

Kalite: 
Kurumsal misyonumuza bağlı olarak, toplumumuzdaki 
tüm eğitim düzeylerindeki bireylerin sanatsal estetik 
ihtiyacını karşılamak, katılımcı, sosyal, hoşgörülü, çevreye 
duyarlı, erdemli bireylerden kurulu bir toplum olabilmek 
ülküsüne bağlı olarak opera, bale, çok sesli müzik vb. 
sahne sanatlarındaki repertuvarı evrensel ölçülere uygun 
olarak sunmak. 

Sürekli Gelişme: 
Kurum vizyonumuzu en üst düzeyde gerçekleştirmek 
üzere Türkiye ve dünyadaki sanatsal ortamı izlemek ve 
hizmetlerimize yansıtmak, örnek olmak. 
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MİSYON VİZYON

TEMEL 
DEĞERLER

Opera, bale ve çok sesli müziği 
toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, 
bu sanat dallarının kültürel birikimimizle 
bütünleşmesini sağlamak, ülkemiz 
ve dünya kültür ve sanat alanında 
etkinliğimizi arttırmak amacıyla ulusal ve 
uluslararası faaliyetler düzenlemek.

Türk opera ve bale 
sanatını yurtça 
sevilen, dünyaca 
kabul gören seviyeye 
taşımak.

Profesyonellik, Ekip 
Çalışması, Yaratıcılık, 
Estetik, Kalite, Sürekli 
Gelişme 
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 2018 – 2022 yılı stratejik plan neticesinde, beş yıl 
boyunca başarmak için belirlenen stratejik amaç ve hedefler 
şu şekildedir:

2.4. 2018 - 2022 Stratejik 
Amaç ve Hedefler
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF DAYANAK

Türkiye’de opera ve bale sanatlarına 
duyulan ilgiyi artırmak

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

Toplumun bir bölümünde opera ve 
balenin Batı kaynaklı olmasına yönelik 
algının varlığı (GZFT Analizi – Tehditler)

Opera ve bale sanat dallarına ilgi ve 
desteğin yeterli düzeyde olmaması (GZFT 

Analizi – Tehditler)
Kurumun asli görevlerinden olan “Opera 
ve bale sanatını yaygınlaştırmak ve halka 
ulaştırmak” amacına hizmet etmek (1309 

Sayılı Kanun)
Temsil sayısının artırılması, çeşitliliğin 
sağlanması, yerli ve yabancı eserlerin 
sahnelenmesi, içeriğin güncellenmesi 

gerekliliği (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş 
Analizi)

Anadolu’daki tüm illere daha sık turneler 
gerçekleştirilmesi gerekliliği (1309 Sayılı 

Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Çocukların opera ve bale sanatlarına 
yatkınlıklarının artırılması

Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk ve 
gençlere hitap edecek faaliyetlere 

yoğunlaşması gerekliliği (1309 Sayılı 
Kanun, İç Paydaş Analizi – Dış Paydaş 

Analizi)
Özellikle gençlerin ilgi duyabileceği 

modern eserlerin sahnelenmesi  (1309 
Sayılı Kanun, PEST Analizi – Sosyal),

Opera ve balenin sevdirilmesi için eğitim 
etkinliklerinin yapılması konusunda diğer 

kamu kurumlarının desteği ve DOBGM 
ile işbirliği içinde olunması (1309 Sayılı 

Kanun, GZFT Analizi – Fırsatlar)
Ailelerin, okul öncesi çağındaki çocuklarını 

bale ve koro kurslarına göndermeleri  
(1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – 

Fırsatlar)
Toplumun tüm kesimlerine ulaşılarak 
opera ve bale sevgisinin aşılanması 

gerekliliği (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş 
Analizi)

Tablo 11: Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF DAYANAK

Türkiye’de opera ve bale sanatlarına 
duyulan ilgiyi artırmak

Sergilenen opera ve bale temsillerinin 
etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi

Temsil tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği (İç 
Paydaş Analizi) 

Dış paydaşların Kurum web sitesi 
dışındaki tanıtım araçlarından 

yararlanmaması (Dış Paydaş Analizi) 
Tanıtımların yazılı medya ile sınırlı 
olması, sosyal medyanın yeterince  

kullanılamaması (GZFT Analizi – 
Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal 
medya araçları (1309 Sayılı Kanun, PEST 

Analizi – Teknolojik),
Kurumsal olarak sosyal medyanın 

daha etkin kullanılması ve bu noktada 
çalışmaların artırılması (PEST Analizi – 

Sosyal),
Yararlanılan tanıtım araçları çeşidinin 

yetersiz olması (Odak Grup Toplantıları)

Kurumsal yapıyı güçlendirmek Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

Temsillerin gerçekleştiği sahnelerin 
teknolojik imkanlarının yetersizliği (İç 

Paydaş Analizi)
Yeni opera ve bale sahneleri 

ve salonlarının inşa edilmesi ile 
mevcut sahnelerin onarımlarının 

gerçekleştirilmesi gerekliliği (1309 Sayılı 
Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Daha fazla izleyiciye ulaşılan sahnelerin 
kullanılması (1309 Sayılı Kanun, PEST 

Analizi – Sosyal),
Teknik-teknolojik altyapıdaki eksikliklerin 

repertuvar seçimini de doğrudan 
etkilemesi (1309 Sayılı Kanun, İç Paydaş 

Analizi)
Tüm illerde opera ve bale sahnelerinin 
kurulması talep ve önerisi (1309 Sayılı 

Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Tablo 11(DEVAMI): Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF DAYANAK

Kurumsal yapıyı güçlendirmek

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

Temsil sayısının artırılması, çeşitliliğin 
sağlanması, yerli ve yabancı eserlerin 
sahnelenmesi, içeriğin güncellenmesi 
talep ve önerisi (1309 Sayılı Kanun, Dış 

Paydaş Analizi)
Teknik ve teknolojik altyapıdaki eksiklikler 

(1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – 
Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Yeterli sayıda bina ve sahnenin olmaması 
(1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – 

Geliştirilmesi Gereken Yönler)
Sahne sanatları ile ilgili dünyada kullanılan 

ve çeşitli görsel efektler oluşturan 
teknolojik uygulamalar (PEST Analizi – 

Teknolojik)
Kurum içi sosyal network ve kurum 
portalları (PEST Analizi – Teknolojik),

Kurum içi iletişimin ve verimliliğin 
artırılması

Kurum içi iletişim ve etkileşimin zayıflığı 
(GZFT Analizi – Geliştirilmesi Gereken 

Yönler)
Mesleki ve kişisel gelişime yönelik 

eğitimlerin yetersizliği (GZFT Analizi – 
Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Mesleki eğitimlere yoğun şekilde ihtiyaç 
duyulması (İç Paydaş Analizi)

Sanatçılara yönelik sanatsal eğitimlerin 
düzenlenmesi gerekliliği (İç Paydaş 

Analizi) 
Yabancı eğitmenlerin katılımının 

sağlanması, yurt dışı eğitim programlarına 
katılımın teşvik edilmesi ve kurum içi 

eğitim olanaklarının geliştirilmesi önerisi 
(İç Paydaş Analizi)

Tablo 11(DEVAMI): Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF DAYANAK

Kurumsal yapıyı güçlendirmek Festivallerde ve turnelerde sunulan 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

Festivallerde yaşanan sorunlar (1309 Sayılı 
Kanun, Odak Grup Toplantıları) 

Uluslararası festivallerde  sürekli ve düzenli 
olarak yer alma (1309 Sayılı Kanun, GZFT 

Analizi – Güçlü Yönler) 

Opera ve bale alanında uluslararası 
düzeyde etkin bir kurum olmak

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının 

artırılması

Ulusal ve uluslararası festivallerin 
yaygınlaşması gerekliliği (1309 Sayılı 

Kanun, Dış Paydaş Analizi)
Kültürel değişim işbirliklerinin kurulması, 
ülkeler arası entegrasyonun geliştirilmesi 
(1309 Sayılı Kanun, PEST Analizi – Sosyal)
Dış paydaşların DOGBM faaliyetlerinde 
uluslararası festivallere ağırlık verilmesi 
önerisi (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş 

Analizi)
Dünya standartlarında opera ve bale 

temsilleri yapma kabiliyetine sahip bir 
kurum olma (1309 Sayılı Kanun, GZFT 

Analizi – Güçlü Yönler)
Kurumun faaliyet alanının evrensel bir 
sanat dalı olması (GZFT Analizi – Güçlü 

Yönler)

Tablo 11(DEVAMI): Stratejik Amaç ve Hedefler Tablosu
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Gerçekleştirilen mevcut durum analiz çalışmaları ve geleceğe dair beklentilere yönelik çalışmalar kapsamında Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün beş yıllık zaman diliminde ulaşmayı hedeflediği başlıca stratejik amaçlar şu şekilde 
belirlenmiştir:

• Türkiye’de opera ve bale sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak

• Kurumsal yapıyı güçlendirmek

• Opera ve bale alanında uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmak

Bu amaçlara ulaşmak için stratejik hedefler oluşturulmuştur. Stratejik hedefler tanımlanırken “SMART – Spesific, 
Measurable, Accurate, Realistic, Timely” hedefler olmasına dikkat edilmiştir. Hedeflerin SMART olabilmesi şu anlama 
gelmektedir:

HARF ANLAM BETİMLEME
S Spesifik Hedef kesin ve net tanımlanmalıdır.
M Ölçülebilir Hedef ölçülebilir olmalıdır.
A Kabul Edilen Hedef Alıcılar tarafından kabul edilir olmalıdır.
R Gerçekçi Hedef mümkün olmalıdır.
T Zamana Bağlı Hedef net bir zaman takviminde erişilir olmalıdır.

Hedeflerin SMART olabilmesi için bu kriterleri sağlayan performans göstergeleri oluşturulmuştur. Hedef bazında 
tanımlanan performans göstergeleri ve beş yıllık zamana bağlı dağılımları aşağıdaki hedef tablolarında detaylı bir şekilde 
oluşturulmuştur.
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STRATEJİK AMAÇLAR - HEDEFLER - FAALİYETLER

AMAÇ HEDEF FAALİYET

Türkiye’de opera ve bale sanatlarına 
duyulan ilgiyi artırmak

Ulusal alanda opera ve 
bale eserlerine duyulan 

ilginin artırılması

Yerli opera ve bale eserlerinin izleyicilerle buluşturulması
Yerleşik temsiller gerçekleştirilmesi
Yurt içinde turneler düzenlenmesi

Ulusal festivaller düzenlenmesi

Çocukların opera 
ve bale sanatlarına 

yatkınlıklarının artırılması

Yıllık repertuvarda çocuk eserlerine yer verilmesi
Çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesi

Çocuklara kurslar verilmesi

Opera ve bale 
temsillerinin 

etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

Opera-bale ile ilgili bilgilendirici kamu spotu hazırlanması
Opera ve bale temsillerinin tanıtım ve duyurusunda Sosyal 

Medya kullanımının payının artırılması
Kurumsal web sitenin yenilenmesi ve mobil uygulama 

geliştirilmesi
Konser, festival görüntülerinin başta TRT olmak üzere 
medya kuruluşlarında yayınlanmasına yönelik yatırım 

ihtiyacının giderilmesi (prodüksiyon vb.)

Tablo 12: Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler Tablosu 
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STRATEJİK AMAÇLAR - HEDEFLER - FAALİYETLER

AMAÇ HEDEF FAALİYET

Kurumsal yapıyı güçlendirmek

Fiziki, teknik ve teknolojik 
altyapının iyileştirilmesi

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması
Siber Penetrasyon Testinin Gerçekleştirilmesi

Dava dosyaları ve hukuki arşiv yazılım programı edinilmesi
Kurumsal Sosyal Network Projesinin (Portalın) hayata 

geçirilmesi
İl müdürlüklerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi

Ankara Opera Binasının Restorasyonu 
Leyla Gencer Opera Binasının deprem güçlendirme 

çalışmalarının yapılması
Nota Kütüphanelerinin bilgisayar ortamında 

konsolidasyonu, tüm sanatçıların kullanımına açılması ve 
güncelliğinin sağlanması

Opera ve Bale Stüdyosu'nun kurulması ve geliştirilmesi

Kurum içi iletişimin ve 
verimliliğin artırılması

Kurum içi motivasyonun artırılmasına yönelik kişisel 
gelişim eğitimlerinin (iletişim eğitimi, eğitici eğitimi vs.) 

düzenlenmesi
Uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitimlerin düzenlenmesi

Festivallerde ve 
turnelerde sunulan 
hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesi

Festivallerde görev alacak personele karşılaşılabilecek 
durumlara ilişkin eğitimlerin verilmesi (İletişim ve Yabancı 

Dil vb.)
Bilet satış süreçleri için kullanılan yazılımın, ihtiyaçları 

en iyi karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve güncelliğinin 
sağlanması

Tablo 12 (DEVAMI): Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler Tablosu 
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STRATEJİK AMAÇLAR - HEDEFLER - FAALİYETLER

AMAÇ HEDEF FAALİYET

Opera ve bale alanında uluslararası 
düzeyde etkin bir kurum olmak

Ülkemiz opera ve 
bale faaliyetlerinin 

(uluslararası alanda) 
tanınırlığının artırılması

Yurt içinde uluslararası etkinlikler düzenlenmesi
Yurt dışında turneler düzenlenmesi

Uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve faaliyetlerin 
yürütülmesi

Yurtdışında tanıtıma yönelik tanıtım materyallerinin 
oluşturulması

Tablo 12 (DEVAMI): Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler Tablosu 
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STRATEJİK AMAÇ 1
Türkiye’de opera ve bale sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak

 
Stratejik Hedef 1 

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine duyulan ilginin artırılması

Strateji 1.1.1. Yurt içinde yerleşik temsiller, turneler ve festivaller düzenlenmesi

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.1.1.1. Yerleşik temsil sayısı 700 700 700 700 700 6 Aylık Yıllık
SPG.1.1.2. Yurt içi turne sayısı 400 400 400 400 400 6 Aylık Yıllık
SPG.1.1.3. Ulusal festival sayısı 6 6 6 6 6 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Toplumun bir bölümünde opera ve balenin Batı kaynaklı 
olmasına yönelik algının varlığı (GZFT Analizi – Tehditler)

Opera ve bale sanat dallarına ilgi ve desteğin yeterli düzeyde 
olmaması (GZFT Analizi – Tehditler)

Kurumun asli görevlerinden olan “Opera ve bale sanatını 
yaygınlaştırmak ve halka ulaştırmak” amacına hizmet etmek 

(1309 Sayılı Kanun)
Temsil sayısının artırılması, çeşitliliğin sağlanması, yerli ve yabancı 
eserlerin sahnelenmesi, içeriğin güncellenmesi gerekliliği (1309 

Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)
Anadolu’daki tüm illere daha sık turneler gerçekleştirilmesi 

gerekliliği (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Proje ve Faaliyetler
Yerleşik temsiller gerçekleştirilmesi
Yurt içinde turneler düzenlenmesi

Ulusal festivaller düzenlenmesi
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STRATEJİK AMAÇ 1
Türkiye’de opera ve bale sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak

 
Stratejik Hedef 2 

Çocukların opera ve bale sanatlarına yatkınlıklarının artırılması

Strateji 1.2.1. Çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri ve koro-bale kursları organize edilmesi
Strateji 1.2.2. Yıllık repertuvarda çocuk eserlerinin sahnelenmesi

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.1.2.1. Çocuk temsilleri sayısı 110 110 110 110 110 6 Aylık Yıllık
SPG.1.2.2. Eğitim etkinliği sayısı 300 300 300 300 300 6 Aylık Yıllık

SPG.1.2.3. Kursiyer sayısı 700 700 700 700 700 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk ve gençlere hitap edecek 
faaliyetlere yoğunlaşması gerekliliği (1309 Sayılı Kanun, İç Paydaş 

Analizi – Dış Paydaş Analizi)
Özellikle gençlerin ilgi duyabileceği modern eserlerin 

sahnelenmesi  (1309 Sayılı Kanun, PEST Analizi – Sosyal),
Opera ve balenin sevdirilmesi için eğitim etkinliklerinin yapılması 

konusunda diğer kamu kurumlarının desteği ve DOBGM ile 
işbirliği içinde olunması (1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – 

Fırsatlar)
Ailelerin, okul öncesi çağındaki çocuklarını bale ve koro kurslarına 

göndermeleri  (1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – Fırsatlar)
Toplumun tüm kesimlerine ulaşılarak opera ve bale sevgisinin 

aşılanması gerekliliği (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Proje ve Faaliyetler
Repertuvarda çocuk eserlerinin yer verilmesi

Çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesi
Çocuklara kurslar verilmesi
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STRATEJİK AMAÇ 1
Türkiye’de opera ve bale sanatlarına duyulan ilgiyi artırmak

 
Stratejik Hedef 3 

Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının gerçekleştirilmesi

Strateji 1.3.1. Opera-bale ile ilgili bilgilendirici kamu spotu hazırlanması ve başta TRT olmak üzere kanallarda konser 
yayınlarının yapılması

Strateji 1.3.2. Opera ve bale temsillerinin tanıtımında sosyal medyadan, kurumsal web sitesinden ve mobil uygulamadan 
yararlanılması

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.1.3.1. Sosyal Medya Takipçi Sayısı 20.000 30.000 40.000 45.000 50.000 6 Aylık Yıllık
SPG.1.3.2. Kurumsal Websitesi ve Mobil Uygulama 

Tamamlanma Oranı %100 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Temsil tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği (İç Paydaş Analizi) 
Dış paydaşların Kurum web sitesi dışındaki tanıtım araçlarından 

yararlanmaması (Dış Paydaş Analizi) 
Tanıtımların yazılı medya ile sınırlı olması, sosyal medyanın yeterince  

kullanılamaması (GZFT Analizi – Geliştirilmesi Gereken Yönler)
Geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan sosyal medya araçları (1309 Sayılı Kanun, 

PEST Analizi – Teknolojik),
Kurumsal olarak sosyal medyanın daha etkin kullanılması ve bu noktada 

çalışmaların artırılması (PEST Analizi – Sosyal),
Yararlanılan tanıtım araçları çeşidinin yetersiz olması (Odak Grup 

Toplantıları)

Proje ve Faaliyetler

Opera-bale ile ilgili bilgilendirici kamu spotu hazırlanması 
Opera ve bale temsillerinin tanıtım ve duyurusunda sosyal medya 

kullanımının payının artırılması
Kurumsal web sitenin yenilenmesi ve mobil uygulama geliştirilmesi

Konser, festival görüntülerinin başta TRT olmak üzere medya 
kuruluşlarında yayınlanmasına yönelik yatırım ihtiyacının giderilmesi 

(prodüksiyon vb.)
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STRATEJİK AMAÇ 2
Kurumsal yapıyı güçlendirmek 

 
Stratejik Hedef 1 

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi

Strateji 2.1.1. Opera binalarının restore edilmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi
Strateji 2.1.2. Bilgi güvenliğinin artırılması ve gerekli testlerin uygulanması

Strateji 2.1.3. Kurumsal hafızanın iyileştirilmesine yönelik yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ, STRATEJİ 

GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ, İDARİ-MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI, PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

 SPG.2.1.1. ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu 
Tamamlanma Oranı %100 - - - - 6 Aylık Yıllık

SPG.2.1.2. Siber Penetrasyon Testi 3 3 3 3 3 6 Aylık Yıllık
SPG.2.1.3. Kurumsal Sosyal Network Projesi Kullanıcı Sayısı 1000 1500 2000 2500 3000 6 Aylık Yıllık

SPG.2.1.4. Ankara Opera Binası restorasyonunun tamamlanma 
oranı %20 %40 %60 %80 %100 6 Aylık Yıllık

SPG.2.1.5. Leyla Gencer Opera Binası restorasyonunun 
tamamlanma oranı %20 %40 %60 %80 %100 6 Aylık Yıllık

SPG.2.1.6. Notaların Dijital Nota Kütüphanesine Aktarım Oranı %10 %50 %100 - - 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Temsillerin gerçekleştiği sahnelerin teknolojik imkanlarının 
yetersizliği (İç Paydaş Analizi)

Yeni opera ve bale sahneleri ve salonlarının inşa edilmesi ile 
mevcut sahnelerin onarımlarının gerçekleştirilmesi gerekliliği 

(1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)
Daha fazla izleyiciye ulaşılan sahnelerin kullanılması (1309 

Sayılı Kanun, PEST Analizi – Sosyal),
Teknik-teknolojik altyapıdaki eksikliklerin repertuvar seçimini 
de doğrudan etkilemesi (1309 Sayılı Kanun, İç Paydaş Analizi)

Tüm illerde opera ve bale sahnelerinin kurulması talep ve 
önerisi (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Temsil sayısının artırılması, çeşitliliğin sağlanması, yerli ve 
yabancı eserlerin sahnelenmesi, içeriğin güncellenmesi talep 

ve önerisi (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)
Teknik ve teknolojik altyapıdaki eksiklikler (1309 Sayılı Kanun, 

GZFT Analizi – Geliştirilmesi Gereken Yönler)
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STRATEJİK AMAÇ 2
Kurumsal yapıyı güçlendirmek 

 
Stratejik Hedef 1 (Devamı) 

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi

Strateji 2.1.1. Opera binalarının restore edilmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi
Strateji 2.1.2. Bilgi güvenliğinin artırılması ve gerekli testlerin uygulanması

Strateji 2.1.3. Kurumsal hafızanın iyileştirilmesine yönelik yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ, STRATEJİ 

GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ, İDARİ-MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI, PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri

Dayanak

Yeterli sayıda bina ve sahnenin olmaması (1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi 
– Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Sahne sanatları ile ilgili dünyada kullanılan çeşitli görsel efekt oluşturan 
teknolojik uygulamalar (PEST Analizi – Teknolojik)

Kurum içi sosyal network ve kurum portalları (PEST Analizi – Teknolojik),

Proje ve Faaliyetler

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu
Siber Penetrasyon Testinin Gerçekleştirilmesi

Dava dosyaları ve hukuki arşiv yazılım programı edinilmesi
Kurumsal Sosyal Network Projesinin (Portalın) hayata geçirilmesi

İl müdürlüklerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi
Ankara Opera Binasının Restorasyonu 

Deprem güçlendirme projesi (opera binası bale bölümü ve Macunköy 
depoları)

Nota Kütüphanelerinin bilgisayar ortamında konsolidasyonu, tüm 
sanatçıların kullanıma açılması ve güncelliğinin sağlanması

Opera ve Bale Stüdyosu'nun kurulması ve geliştirilmesi
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STRATEJİK AMAÇ 2
Kurumsal yapıyı güçlendirmek

 
Stratejik Hedef 2 

Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması

Strateji 2.2.1. Uzmanlaşmanın ve kurum içi iletişimin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ, PERSONEL 

VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.2.2.1. Düzenlenen Kişisel Gelişim Eğitim Sayısı 1 1 1 2 2 6 Aylık Yıllık
SPG.2.2.2. Kişisel Gelişim Eğitimi Alan Personel Sayısı 100 100 100 100 100 6 Aylık Yıllık

SPG.2.2.3. Düzenlenen Mesleki Eğitim Sayısı 4 4 4 4 4 6 Aylık Yıllık
SPG.2.2.4. Mesleki Eğitim Alan Personel Sayısı 75 75 75 75 75 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Kurum içi iletişim ve etkileşimin zayıflığı (GZFT Analizi – Geliştirilmesi 
Gereken Yönler)

Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin yetersizliği (GZFT Analizi – 
Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Mesleki eğitimlere yoğun şekilde ihtiyaç duyulması (İç Paydaş Analizi)
Sanatçılara yönelik sanatsal eğitimlerin düzenlenmesi gerekliliği (İç Paydaş 

Analizi) 
Yabancı eğitmenlerin katılımının sağlanması, yurt dışı eğitim 

programlarına katılımın teşvik edilmesi ve kurum içi eğitim olanaklarının 
geliştirilmesi önerisi (İç Paydaş Analizi)

Proje ve Faaliyetler
Kurum içi motivasyonun artırılmasına yönelik kişisel gelişim eğitimlerinin 

(iletişim eğitimi, eğitici eğitimi vs.) düzenlenmesi
Uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitimlerin düzenlenmesi
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STRATEJİK AMAÇ 2
Kurumsal yapıyı güçlendirmek

 
Stratejik Hedef 3 

Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

Strateji 2.3.1. Festival ve Turne Yönetim Sistemi altyapısının kurulması  
Strateji 2.3.2. Bilet satış süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yazılım ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi 

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ, STRATEJİ 

GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ, İDARİ-MALİ İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI, PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.2.3.1. Festival hazırlık eğitimi alan personel sayısı 20 20 20 20 20 6 Aylık Yıllık
SPG.2.3.2. Düzenlenen festival hazırlık eğitimi sayısı 2 2 2 2 2 6 Aylık Yıllık

Dayanak
Festivallerde yaşanan sorunlar (1309 Sayılı Kanun, Odak Grup Toplantıları) 

Uluslararası festivallerde  sürekli ve düzenli olarak yer alma (1309 Sayılı 
Kanun, GZFT Analizi – Güçlü Yönler) 

Proje ve Faaliyetler

Festivallerde görev alacak personele karşılaşılabilecek durumlara ilişkin 
eğitimlerin verilmesi (İletişim ve Yabancı Dil vb.)

Festival ve Turne Yönetim Sisteminin yazılımla ilgili altyapısının kurulması 
ve güncelliğinin sağlanması

Bilet satış süreçleri için kullanılan yazılımın, ihtiyaçları en iyi karşılayacak 
şekilde geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması
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STRATEJİK AMAÇ 3
Opera ve bale alanında uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmak

 
Stratejik Hedef 1 

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin (uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

Strateji 3.1.1. Yurtdışı tanıtıma yönelik turnelerin düzenlenmesi, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması ve gerekli 
tanıtım araçlarından yararlanılması

Strateji 3.1.2. Yurtiçinde uluslararası etkinliklerin organize edilmesi 

Sorumlu Birim 
GENEL KOORDİNATÖRLÜK, İL MÜDÜRLÜKLERİ

İşbirliği Yapılacak Birimler
Tüm Birimler

Stratejik Performans Göstergeleri 2018 2019 2020 2021 2022 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SPG.3.1.1. Uluslararası etkinlik sayısı (festival /
Uluslararası yarışma) 4 3 4 3 4 6 Aylık Yıllık

SPG.3.1.2. Yurt dışı turne sayısı 75 75 75 75 75 6 Aylık Yıllık
SPG.3.1.3. Ortak proje sayısı 10 10 10 10 10 6 Aylık Yıllık

SPG.3.1.4. Tanıtım yapılan ülke sayısı 15 15 15 15 15 6 Aylık Yıllık

Dayanak

Ulusal ve uluslararası festivallerin yaygınlaşması gerekliliği (1309 Sayılı 
Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Kültürel değişim işbirliklerinin kurulması, ülkeler arası entegrasyonun 
geliştirilmesi (1309 Sayılı Kanun, PEST Analizi – Sosyal)

Dış paydaşların DOGBM faaliyetlerinin uluslararası festivallere ağırlık 
verilmesi önerisi (1309 Sayılı Kanun, Dış Paydaş Analizi)

Dünya standartlarında opera ve bale temsillerini yapabilme kabiliyetine 
sahip bir kurum olma (1309 Sayılı Kanun, GZFT Analizi – Güçlü Yönler)
Kurumun faaliyet alanının evrensel bir sanat dalı olması (GZFT Analizi – 

Güçlü Yönler)

Proje ve Faaliyetler

Yurt içinde uluslararası etkinlikler düzenlenmesi
Yurt dışında turneler düzenlenmesi

Uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlarla ortak proje ve faaliyetlerin 
yürütülmesi

Yurtdışında tanıtıma yönelik tanıtım materyallerinin oluşturulması
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Amaç ve Hedefler
Maliyetler (TL)

2018 2019 2020 2021 2022
Amaç 1. Türkiye’de opera ve 

bale sanatlarına duyulan ilgiyi 
artırmak

286.357.000,00 310.165.000,00 317.155.000,00 341.197.000,00 368.376.000,00

Hedef 1.1. Ulusal alanda opera 
ve bale eserlerine duyulan 

ilginin artırılması
283.882.154,00 307.484.976,00 314.264.976,00 337.970.574,00 364.945.725,00

Hedef 1.2. Çocukların opera ve 
bale sanatlarına yatkınlıklarının 

artılması
1.724.846,00 1.970.024,00 1.970.024,00 2.226.426,00 2.340.275,00

Hedef 1.3. Sergilenen opera 
ve bale temsillerinin etkin 

tanıtımının gerçekleştirilmesi
750.000,00 710.000,00 920.000,00 1.000.000,00 1.090.000,00

Amaç 2. Kurumsal yapıyı 
güçlendirmek 14.781.000,00 10.740.000,00 3.350.000,00 3.700.000,00 4.320.000,00

Hedef 2.1. Fiziki, teknik 
ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi
14.061.000,00 9.890.000,00 2.420.000,00 2.730.000,00 3.240.000,00

Hedef 2.2. Kurumiçi iletişimin 
ve verimliliğin artırılması 220.000,00 230.000,00 260.000,00 270.000,00 330.000,00

Hedef 2.3. Festivallerde ve 
turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi
500.000,00 620.000,00 670.000,00 700.000,00 750.000,00

Amaç 3. Opera ve bale 
alanında uluslararası düzeyde 

etkin bir kurum olmak
8.611.000,00 9.535.000,00 9.935.000,00 11.978.000,00 12.729.000,00

Hedef 3.1. Ülkemiz opera ve 
bale faaliyetlerinin (uluslararası 
alanda) tanınırlığının artırılması

8.611.000,00 9.535.000,00 9.935.000,00 11.978.000,00 12.729.000,00

TOPLAM 309.749.000,00 330.440.000,00 330.440.000,00 356.875.000,00 385.425.000,00

2018 - 2022 STRATEJİK PLANI | MALİYETLER
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Coppelia - Bale
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Stratejik planın İzleme ve Değerlendirme sürecinin sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesi için stratejik planın dizaynı 
aşamasında hedeflerle ilişkilendirilmiş somut ve izlenebilir 
performans göstergeleri tanımlanmıştır. Performans 
göstergelerinin beş yıllık zamanda gelişimi ayrıca detaylı 
bir şekilde vurgulanmıştır. Performans göstergelerinin 
takibi amacıyla yılda iki kez performans değerlendirmesi 
gerçekleştirilecektir. 

2.5. Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Metodu

Proje ve faaliyetlerde belirtildiği üzere, temin edilmesi 
planlanan Kurumsal Sosyal Network Projesi’nde 
İzleme – Değerlendirme sürecine yönelik de bir modül 
bulunmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, 
mevcut planın stratejik amaçları, stratejik hedefleri ve 
hedeflere ilişkin tasarlanan performans göstergeleri ilgili 
modüle entegre edilecektir. Her bir performans göstergesi 
için sorumlu birimler ilişkilendirilerek performans 
değerlendirme dönemlerinde ilgili göstergelerin güncel 
durumlarına dair bilgi girişi yapmaları talep edilecektir. Bu 
doğrultuda belirlenen zaman dilimleri içerisinde yazılıma 
yüklenen veriler Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 
konsolide edilerek performans raporları oluşturulacaktır. 
Söz konusu raporlar ilgili birim yöneticilerine hedeflerin 
takibi açısından bilgi verecek, hedeflere erişilemeyen 
konularda aksiyon planları oluşturulacaktır.  
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30 Nisan 2015 tarihli, 29342 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlara Dair Tebliğ’in II.maddesinde Stratejik Planların 
Onuncu Kalkınma Planlarına uygunluk göstermesi gerektiği 
ortaya konmaktadır. Diğer yandan Kalkınma Planının 12. 
paragrafında “Onuncu Kalkınma Planının etkin uygulanması 
amacıyla orta vadeli programlar, yıllık programlar, kurumsal 
stratejik planlar, bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, 
Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu 
kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve hukuki 
düzenlemelerini bu çerçevede tespit edeceklerdir” ifadesi yer 
almaktadır. 

2.6. Üst Politika Belgeleri ile 
Uyum

Tebliğin ekinde yayınlanan Onuncu Kalkınma Planı 
Kurumsal Sorumluluklar Tablosu’na göre DOBGM’ye 
Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programlarına 
dayanarak verilen sorumlukların yanı sıra mevzuat ile 
ilişkilendirme çalışması aşağıda belirtilen üst ölçekli politika 
belgeleri ile gerçekleştirilmiştir:

- Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı Eylem 
Planı

- Orta Vadeli Program 2017-2019

- 2017 yılı Programı

- 65.Hükümet Programı
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2.6.1 Onuncu Kalkınma Planı

Onuncu Kalkınma Planı
Paragraf 

No: Açıklama İlişkili Hedef

249
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel 

ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun 
korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin 

kuvvetlendirilmesi temel amaçtır.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması

251
Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, 

istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi 
sağlanacaktır.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması

257 Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık 
oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması

299
Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil 

girişimlerin rolü artırılacaktır.
-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 

duyulan ilginin artırılması

308 Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve 
sanat eğitimi almaları sağlanacaktır.

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

588 Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini 
destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

592
Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan 
iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere 

odaklanılarak sürdürülecektir.
-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi

593
Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-
yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık 

verilecektir.
-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi

596
Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum 
ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi
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2.6.2 Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı Eylem Planı

Politika 4.1: Eğitim müfredatının her gence en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme becerisi kazandırabilecek 
şekilde düzenlenmesi.

Eylem No: Eylem İlişkili Hedef

31
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan Görsel Sanatlar, 

Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin esnek biçimde verilmesi 
sağlanacaktır.

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

32 Gençlerin sanat ve spor aktiviteleri konusunda farkındalıkları artırılacak 
ve gençlerin bu faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

33 Sanat, spor ve kültürel faaliyetleri teşvik etmek amacıyla liseler arası 
müsabakalar düzenlenecek, dereceye girenler ödüllendirilecektir.

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

Politika 4.2: Eğitimin tüm kademelerindeki okullarda kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği ortamın 
iyileştirilmesi.

36
Tüm ortaöğretim kurumlarında kültür, sanat ve spor aktivitelerinin 
gerçekleşmesine imkan sağlayacak ortamlar oluşturulacak ve bu 

kapsamda altyapı eksiklikleri giderilecektir.

-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 
etmek

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

38 İlköğretim okullarında müzik odaları oluşturulacaktır.
-Çocukları opera ve bale sanatlarına teşvik 

etmek
-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi
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2.6.3 Orta Vadeli Program

Orta Vadeli Program 2017-2019
Paragraf 

No: Açıklama İlişkili Hedef

42

Program döneminde büyüme stratejisi; beşeri sermayenin 
geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik 
geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, 
kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş temel eksen üzerine 

oturmaktadır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

69. 
Kamu kesiminde ve özel kesimde kurumsallaşmaya daha da 

önem verilecek; başta işgücü kalitesinin iyileştirilmesi olmak üzere 
kurumlarda verimliliği artıracak reformlara öncelik verilecektir.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

84.
Başta geniş bant olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının 

geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasıyla bilgi toplumuna 
dönüşüm hızlandırılacak; özellikle hizmetler sektöründe yüksek katma 

değerli üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

115. 

Kamu harcama politikasının, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı 
çerçevesinde, yürütülmesi esastır. Kamu kurum ve kuruluşları 

kendilerine tahsis edilen ödenekleri, yürüttükleri harcama 
programlarının etkinliğini ve gerekliliğini sorgulayarak belirlenen 

politika ve öncelikler doğrultusunda tanzim edeceklerdir.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

116. Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş 
faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

117. Yeni harcama programlarının bütçeye dâhil edilmesi sürecinde 
gelecekteki mali yükler dikkate alınacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

121. 
Kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri 

altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalar 
tamamlanacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

122. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının başta Kalkınma 
Planı olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumu gözetilecek, 

stratejik plan ve performans programlarında yer alan amaç, hedef 
ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin 

yansıtılacaktır.

Tüm Hedefler
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Orta Vadeli Program 2017-2019
Paragraf 

No: Açıklama İlişkili Hedef

123.
Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar 
alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer 

ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

124. Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında esaslar 
belirlenecek, ihtiyaca uygunluk, maliyet ve etkinlik gözetilecektir.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

125. Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin 
azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi artırılacaktır.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi

160. Kamu idarelerinin bütçeleri, stratejik planları, performans programları 
ve faaliyet raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir. Tüm Hedefler

161. 
Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans 

denetiminin merkezi uyumlaştırmasından sorumlu idareler arasındaki 
koordinasyon güçlendirilecektir.

Tüm Hedefler

162. Kamu personeline yönelik performans ölçüm sistemi geliştirilecektir.

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi

163. 
Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim 

uygulamalarının stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde 
hayata geçirilmesine devam edilecektir

-Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi

-Kurum içi iletişimin ve verimliliğin artırılması
-Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi
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2.6.4.  2017 Yılı Programı

2017 yılı Programı

Tedbir No: Tedbir Sorumlu Kuruluş/
Yardımcı Kuruluş İlişkili Hedef

132 Türkçe sahne sanatlarının oyun 
repertuarı zenginleştirilecektir.

Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü (SK)

Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü (YK)

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

139 
Yakın coğrafyamızdaki ülkeler başta 

olmak üzere, ortak tarihi geçmişimiz olan 
ülkelere yönelik faaliyetlerin kapsamı 

geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
(SK),

Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğü (YK)

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması
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2.6.5. 65.Hükümet Programı

65. Hükümet Programı
Sayfa Açıklama İlişkili Hedef

47 Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel 
standartlarda teşvik edilmeye sürdürülecektir.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

48 Şehirlerin kültür ekonomisine yönelik strateji ve projeleri 
desteklenecektir.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

48 İlk, orta ve yükseköğretimde sanat ve estetik duygusunu geliştirici 
müfredatın oluşturularak uygulanması sağlanacaktır.

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

48
Kültür merkezlerinin sayısı ve niteliği ihtiyaç duyulan mekânlarda 

artırılacaktır. İnşa edilecek kültür merkezleri için, yerelin ihtiyaçlarını 
daha fazla yansıtan, çok fonksiyonlu, çağın gereklerine cevap veren 

tarzda yeni modeller geliştirilecektir.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

49
Başta özel müzeler ve kültür merkezleri olmak üzere iş dünyasının 

kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırması özendirilecek. Bu sayede 
yerli sanat yönetmenleri, küratörler ve editörlerin yetişmesinin 

hızlanması sağlanacak.

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması
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2.6.6 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planı

STRATEJİK AMAÇ 3: Ülkemizi önemli bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek ve tanıtmak
Stratejik 

Hedef Açıklama İlişkili Hedef

3.1 Kültür ve sanat değerlerimizin etkili bir şekilde tanıtılması 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

3.2 Türk edebiyatının ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının 
sağlanarak geliştirilmesi

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

STRATEJİK AMAÇ 3: Ülkemizi önemli bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek ve tanıtmak

4.1 Ülkemizde yaratıcı/telif hakkı korumasına dayalı endüstrilerin 
geliştirilmesinin ve desteklenmesinin sağlanması

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması

4.2 Telif haklarının etkili bir şekilde korunmasının ve geliştirilmesinin 
sağlanması

-Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

-Çocukların opera ve bale sanatları 
konusunda teşvik edilmesi

-Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi

-Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması
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2.6.7. Milli Kültür Şurası Eylem Planı 

Hedef /Eylem Açıklama İlişkili Hedef
5.1. Sahne Sanatları - 

Yönetim / No:1
Sanat kurumlarına ve sanatçılara ilişkin mevzuatın 

güncellenmesi
Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi
5.1. Sahne Sanatları - 

Yönetim / No:2
Arşiv sisteminin geliştirilmesi suretiyle kurumsal hafızanın 

zenginleştirilmesi
Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 

iyileştirilmesi

5.1. Sahne Sanatları - 
Yönetim / No:3

Sahne sanatları için nitelikli performans mekânlarının inşa 
edilmesi

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi 

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması

5.2. Sahne Sanatları - 
Tanıtım / No:1

Sahne sanatları eser antolojisi oluşturulması ve yerli 
eserlerimizin yurt dışında tanıtılması

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması 

Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi 

Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi

5.2. Sahne Sanatları - 
Tanıtım / No:2

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için sahne sanatları 
turneleri düzenlenmesi

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması 

Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi 

Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi

5.2. Sahne Sanatları - 
Tanıtım / No:3

Yurt dışında gerçekleştirilecek sahne sanatları etkinliklerinin 
desteklenmesi

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması 

Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi 

Festivallerde ve turnelerde sunulan hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi

5.3. Sahne Sanatları - 
Teşvik / No:1

Sahne sanatları alanında yerli eser üretiminin teşvik edilmesi 
ve yeni destekleme mekanizmalarının oluşturulması

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması 

Çocukların opera ve bale sanatlarına 
yatkınlıklarının artırılması 

Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 
(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması
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Hedef /Eylem Açıklama İlişkili Hedef

5.3. Sahne Sanatları - 
Teşvik / No:2

Sanat ve sanat eğitimi kurumlarına vergi avantajları 
sağlanması ve sanat sponsorluğu teşviklerinin geliştirilmesi

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi 

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması 

Çocukların opera ve bale sanatlarına 
yatkınlıklarının artırılması

7.1. Müzik – Yönetim 
/ No:3

Konservatuarlar ve Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarının 
ortak sanat eğitimi programları oluşturması

Fiziki, teknik ve teknolojik altyapının 
iyileştirilmesi 

Ulusal alanda opera ve bale eserlerine 
duyulan ilginin artırılması 

Çocukların opera ve bale sanatlarına 
yatkınlıklarının artırılması

11.1. Medya ve 
Kültür – Yönetim / 

No:1
Bakanlığımız kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal medya 

aracılığıyla etkin bir şekilde tanıtılması

Opera ve bale temsillerinin etkin tanıtımının 
gerçekleştirilmesi 

 
Ülkemiz opera ve bale faaliyetlerinin 

(uluslararası alanda) tanınırlığının artırılması
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