MASAL YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
“Çocuklarımız için Masal Yazıyoruz.”

YARIŞMANIN ADI

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 03-05 Mart 2017 tarihleri
arasında İstanbul'da düzenlenen III. Milli Kültür Şûrası
sonucunda hazırlanan eylem planı. Eylem planının "12.
Çocuk ve Kültür" bölümünün 6. Maddesinde; "Masal
Yarışması Düzenlenmesi"

YARIŞMANIN
DAYANAĞI

YARIŞMANIN AMACI

YARIŞMANIN KONUSU

KATILIM KOŞULLARI

-

-

-

YAZIM KOŞULLARI

-

Yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat
günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal
konusunu yeniden gündeme getirmek ve okul öncesi
çocuklar için eğitici, öğretici, yeni ve özgün masalların
yazılmasını teşvik etmek.
Çocuklara, doğrunun ve iyinin masalların sonunda daima
kazandığını vurgulayacak, onların saygılı, ahlâklı, hoşgörülü
birer birey olmaları yolunda katkı sağlayıcı, hayallerini ve
hedeflerinin doğru yönde ilerletmelerine yardımcı olacakları
konuların seçilmesi uygun olacaktır.
TC vatandaşı olan herkes katılabilir.
Yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
Irk, dil, din ayrımcılığı yapan ve çocuklarda kötü izlenimler
yaratabilecek konularda yazılan masallar yarışmaya dâhil
edilmeyecektir.
Yarışmada değerlendirecek masalların daha önce herhangi
bir yerde yayınlanmamış ve özgün olması gerekmektedir.
Tespit edilmesi durumunda her türlü sorumluluk katılımcıya
ait olacaktır.
Yarışmaya katılım, elden teslim ya da posta yoluyla
olacaktır. Yarışmacı 2 adet kapalı zarfın üzerine sadece
rumuzunu yazacaktır. Zarfların birinde başvuru formu
diğerinde masal metni yer alacaktır. Masal metnine isim
yazılmayacak sadece rumuz yazılacaktır. Ek olarak masal
metni e posta yoluyla gönderilecektir.
Başvuru formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak
doldurulmalıdır.
Yarışmaya aynı kişi birden fazla masalla başvuru yapabilir.
Jüri üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamaz.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin
yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri kitaplaştıracak,
yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.
Yarışmada sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.
Masallarda anlam bütünlüğü olmalıdır.
Masallar, Türkçe imla kurallarına uygun bir şekilde Word
ortamında Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto

büyüklüğünde, 1.5 satır aralığıyla 2.5 cm kenar boşluklarıyla
yazılması gerekmektedir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ

-

BAŞVURUNUN
YAPILACAĞI YER

ÖDÜL

SONUÇLAR

-

Yarışma İlanı
15 Ekim
Başvuru süresi
15 Ekim-30 Kasım
Eserlerin Değerlendirilmesi 01-14 Aralık
Sonuçların Açıklanması
21 Aralık
Ödül Töreni
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
0346 223 59 08
iktm58@kulturturizm.gov.tr
Başvuru formları ve masal metinleri Müdürlüğümüze elden
teslim edilip ek olarak masallar dijital ortamda e posta
aracılığı ile gönderilmelidir.
İlgili Kişi:
Folklor Araştırmacısı Hünkâr Kayhan ÖZDEMİR
0505 143 1903
1. Diz Üstü Bilgisayar
2. Bisiklet
3. Tablet Bilgisayar

Sonuçlar Sivas İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün web
sayfası www.sivaskulturturizm.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BAŞVURU FORMU
RUMUZ

ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
DOĞUM YERİTARİHİ

MASALIN ADI

TELEFON

E-POSTA

ADRES

Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “…………..”
isimli masal yarışmasına gönderdiğim masalın 5846 sayılı kanundan kaynaklanan işleme,
yayma, çoğaltma ve umuma iletim haklarının Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce
kullanılmasına tarafımca izin verilmiştir.
…/…/2018

imza

