
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’  

Katılım Koşulları Şartnamesi 

1. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Daire Başkanlığına bağlı bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 

tarafından düzenlenmektedir. 

 

2. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ne başvuracak ekiplerin; Belediyelere bağlı tiyatro ekipleri 

olması gerekmektedir. 

 

3.  ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ne yapılacak olan müracaatların ön değerlendirmesinde 

istenen bilgi ve dokümanlar başvuru formunda belirtilmiştir. Başvuru formu eksiksiz 

olarak doldurulmalı, formda istenilen bilgi ve dokümanlarla birlikte son başvuru tarihine 

kadar, başvuru adresine mail ve posta yolu ile gönderilmiş olmalıdır. 

 

4. Başvuru formu ve katılım koşulları şartnamesi, katılacak olan ekip sorumlusu tarafından 

imzalanacaktır. İmzasız olan, eksik bilgi ve belgelerin bulunduğu başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

5. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katılacak tiyatro eserlerinin, Türk ve Dünya oyun 

yazarı- edebiyatı yazarlarına ait olması tercih sebebi olacaktır. 
 

6. Gösterim için seçilen oyunların Telif Hakları yasasına göre tüm sorumlulukları katılımcı 

tiyatro gurubunun yetkilisine veya o guruba aittir. Bu konuda oluşabilecek 

uyuşmazlıklardan ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ Yürütme Kurulu – Adana Büyükşehir 

Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu tutulamaz. 

 

7. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katılacak olan ekip; oyuncu, yönetmen, teknik 

personel ve idari görevlilerden oluşmalıdır.  

 

8. Tarafımızca, müracaatların nihai değerlendirilmesi yapılacak ve profesyonelce 

hazırlanmış; tiyatro sanatının özelliklerini taşıyan oyunların ‘7. Şehir Tiyatroları 

Festivali’ne katılımları onaylanacaktır. 

 

9. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katılacak olan ekiplerin konaklama (iki gece) ve 

yemek giderleri ile Adana şehir içi transferleri,  Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir 

Tiyatroları tarafından karşılanacaktır. 

 

10. Katılacak olan ekip, sanatçı ve teknik personeli ile oyunda kullanılacak olan her türlü 

materyalin, Adana’ya geliş - gidiş ulaşım masraflarını kendisi karşılayacaktır.  

 

11. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ başlangıç tarihi 17 Ekim 2022 Pazartesi günü olup;  

bitiş tarihi Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından açıklanacaktır. 

 

12. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ Yürütme Kurulu, çok özel durumlar halinde tarihlerde 

değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılacak olan değişiklik katılacak olan Şehir Tiyatrosu 

Ekiplerine bildirilir. 

 

13. ‘7. Şehir Tiyatroları Festivali’ iptal ve erteleme hakkı Adana Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatroları’nın yetkisindedir. 



 


