
ARTVİN İLİ GENELİNDEKİ OKULLARDA SANATSAL GÖSTERİ YAPMAK İSTEYEN KİŞİ YA DA 

KURUMLARDAN BAŞVURU’DA İSTENİLEN BELGELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. 
 

SIRA 
NO 

İSTENEN BELGELER 

 
 

1 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 
……………………………… İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

(Film, Tiyatro, Konser ve Diğer Sanatsal Gösterileri İnceleme Komisyonuna sunulmak üzere) 
 

2 
OYUNUN TEKSTİ 

Sergilenmek istenen oyunun yazılı tam metni dosyada olacaktır. 

 
3 

OYUNUN VİDEO GÖRÜNTÜSÜ 

Sergilenmek istenen oyunun yazılı daha önceki gösterimlerinden veya kostümlü provaların çekilmiş video 

görüntüsü CD veya DVD içerisinde dosyada olacaktır. 
 
 

4 

ESER SAHİBİNİ GÖSTEREN BELGE VE/VEYA ESERİN OYNANMASINA İZİN VERİLDİĞİNE 

DAİR NOTERDEN MUVAFAKATNAME 

Eser sahibini gösteren ve/veya eserin oynanmasına izin verildiğini gösteren noter onaylı muvafakatname dosyada 
olacaktır. 

 
 
 

5 

BAŞVURU SAHİBİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİ 

YAPABİLECEĞİ İŞ KOLU OLARAK BELİRTİLMİŞ NOTER ONAYLI VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ 

VE FATURA VEYA MAKBUZ ÖRNEĞİ 

Başvuruda bulunan kişi veya kurumun kültür sanat faaliyetleri yapabileceğini belgelemesi gerekmektedir. Noter 
onaylı vergi levhası örneği sunması gerekmektedir. Ayrıca daha önce okullarda gösterim yaptıysa kestiği fatura- 

makbuz örneği veya ilk kez gösterim yapacaksa keseceği fatura-makbuz örneği dosyada olacaktır. 

 
6 

T.C. KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR KİMLİK BELGESİ VE ADLİ SİCİL KAYDI 

Gösteriyi sunmak üzere okula girecek oyuncu varsa teknik ekipten her bir kişi için ayrı ayrı olarak T.C. Kimlik 

Numarasını gösterir kimlik belgesi ve adli sicil kaydı örnekleri dosyada olacaktır. 

 
7 

MÜZİK ESERLERİNİN SAHİPLERİNİN MUVAFAKATNAMESİ 

Sergilenecek  eserde  müzik  kullanılacak  ise  müzik  sahibinin  izin  verdiğine  dair  muvafakatname  dosyada 

olacaktır. 
 
 

8 

OYUNCU KARİYERLERİNİN BELGELENMESİ 

Oyunda sahneye çıkan, çocuklara mesaj ileten oyunculardan en az 2 (iki) tanesinin (tek kişilik oyunlarda 1 (bir) 

kişi daha önce devlet tiyatroları, belediyelere ait tiyatrolar ve özel tiyatrolarda en az 1 (bir) oyunda görev 

aldıklarının gösterir belge dosyada olacaktır. 
 
 

9 

UNİMA BELGESİ 

Kukla  ve karagöz  oyunları  sergilemek  isteyen  kişi  veya  kurumların  UNİMA  belgesi  sahibi  olması 

gerekmektedir. 

Kukla ve karagöz oyunları başvurularında UNİMA belgesi dosyada olacaktır. 
 
 

NOT: 
 

1- Bu form işleyişte birlikteliğin sağlanması amacıyla ve Artvin ili genelinde okullarda sanatsal 

gösteriler yapmak isteyen kişi ve/veya kurumlara başvuru dosyalarını hazırlarken rehberlik 

etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Başvuru yapmak isteyen kişi veya kurumlar gerekli sunum evraklarını eksiksiz hazırlayarak 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE teslim etmeleri gerekmektedir. 

2- Komisyon inceleme iş ve işlemleri eğitim öğretim yılı itibariyle yılda 1 (bir) defa olmak üzere 

ağustos ayında yapılacaktır. 

Eylül ayında toplanacak komisyona sunulacak evraklar için ağustos ayı sonuna kadar 

başvuruların yapılması gerekmektedir. 


