TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERARASI TİYATRO FESTİVALİ
Festival Türkiye sınırları içindeki tüm Devlet ve Vakıf Üniversitelerine açıktır. Üniversitelerin
Oyunculuk, Tiyatro, Sahne Sanatları Bölümleri ve/veya Tiyatro Kulüpleri hazırladıkları oyunlarla
başvuru yapabilirler. Başvurular Fakülte, Dekanlık, Bölüm Başkanlığı veya Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı onayıyla yapılacaktır. Festival sekreterliğini Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü yürütecektir.

ŞARTNAME
1- Festivale katılacak oyunun metni, DVD veya VCD kaydının ve fotoğraflarının, başvuru formuyla
beraber 26 Mart 2018 tarihi akşamına kadar Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne
Sanatları Bölümüne gönderilecektir. Başvuru elden veya internet aracılığıyla yapılabilir.
2- Oyunlar 28 Nisan 2018-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kartal Belediyesi Hasan Âli Yücel Kültür
Merkezinde sahnelenecektir. Oyunların sahnelenme tarihleri Festival açılış gününden en geç 10
gün önce belirlenecektir. Festival belirli bir zaman aralığı içinde yapılacağından, katılım sınırlı
tutulacak ve başvuran gruplar ön elemeye alınacaktır.
3- Festivalin açılışı tanıtım kortejinin gösterisiyle başlayacaktır. Katılan her üniversite en az iki
temsilcisiyle ve tanıtım flamaları, oyun afişleri veya tanıtım ekipmanlarıyla birlikte tanıtımda hazır
bulunacaktır.
4- Açılış sırasında kokteyl eşliğinde bir sergi düzenlenecek, sonrasında konser verilecek ya da oyun
sergilenecektir.
5- Sahne oyun günü saat 10:00’dan itibaren oyun hazırlığı için katılan gruba verilecektir. Oyun
hazırlığı (dekor kurma, kaldırma, ışık, teknik) katılan üniversiteye aittir.
6- Festivale katılacak Üniversiteler (İstanbul veya İstanbul dışı) kendi olanaklarıyla geliş ve
dönüşlerini sağlayacaklardır. Kartal Belediye Başkanlığı “Oyun Katkı Payı” olarak Festivale
katılan her gruba 1.000 TL (Bin Türk Lirası) ödeyecektir. (Ödemeler oyun sonrasında
yapılacaktır.) Ayrıca oyun hazırlığı sırasında gruplara kumanya dağıtılacaktır.
7- İstanbul dışından katılacak üniversiteler, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi
içerisinde bulunan Marma Kongre Otelinde bir gece (oyun gecesi) konaklayabileceklerdir.
Konaklayacak kişi sayısı başvuru formuyla birlikte bildirilmelidir.
8- Üniversiteler, Maltepe Üniversitesi web sayfasındaki Online kayıt sistemi ile de başvuru
yapabilirler. Katılım onayı konusunda ilgili Üniversite bilgilendirilecektir. Başvuru için verilen
tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
9- Festivale katılacak oyunları 7 kişilik jüri değerlendirecektir. Bu yıl ayrıca oluşturulacak Halk
Jürisi de seçtikleri bir oyuna Özel Halk Jürisi Ödülünü verecektir.
10- Festivale katılacak Üniversiteler, organizasyonun aksamadan yürüyebilmesi için şartnamedeki
kurallara uymayı baştan kabul ederler. Şartnamede yer almayan konularda takdir yetkisi
düzenleme kuruluna aittir.
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