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EDİRNE VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

 

MASAL YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI

EDİRNELİ MASALLAR ( MASAL YAZMA YARIŞMASI )

YARIŞMANIN AMACI

4-6 Yaş okul öncesi dönem çocuklarına yönelik, yeni ve özgün masal metinlerinin yazılmasını teşvik 
etmektir.

 

YARIŞMANIN KONUSU

Konu  sınırlaması  olmamakla  birlikte  4-6  yaş  okul  öncesi  dönem  çocuklarının  zihinsel,
duygusal,  sosyal  ve dil  gelişimine katkı sağlayacak evrensel değerlere (dürüstlük, doğruluk,  iyilik,
ahlaklı  ve  erdemli  olmak,  yardımseverlik  ve  hoşgörü  gibi)  değinilmelidir.  Ayrıca  masal  metni
içerisinde ilimize ait tarihi öğelere yer verilmelidir.(Örneğin; Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan vb.)  

 

 YARIŞMAYA KATILIMI HEDEFLENEN KİTLE

Edirne Merkez ve İlçeleri

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 
• Yarışmanın İlanı    : 06.03.2019
• Başvuru Tarihleri  : 11.03.2019- 15.04.2019
• Masalların Değerlendirilme Tarihi : 22 Nisan Haftası
• Sonuçların İlanı : Mayıs Ayının İkinci Haftası
• Ödül Töreni : Mayıs Ayının Üçüncü Haftası

  



YAZIM VE KATILIM KOŞULLARI 

* Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları hariç, Edirne merkez ve ilçelerinde ikamet eden TC
vatandaşı herkes yarışmaya katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.

*Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecek olup her
grup kendi arasında değerlendirilecektir. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde başvuracak
adaylar,  yalnızca  eğitim-öğretime  devam  ettikleri  okullar  aracılığıyla  başvurularını
gerçekleştirebilecektir. Yetişkin grup kategorisindeki  adaylar ise İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
şahsen elden teslim veya posta yoluyla belirtilen adrese (İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Çavuşbey  Mahallesi,  Hükümet  Cad.  Devecihan  Kültür  Merkezi  17/A,  22020  Merkez/Edirne)
göndermesi koşuluyla başvuruda bulunabilecektir.

*Yarışmaya gönderilen masallar, herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir ödül kazanmamış
olmalıdır. Bununla birlikte başkasına ait eserlerden yapılan alıntı ve kopyalar ile ilgili hukuki sorunlar,
eser sahibinin sorumluluğundadır.

*Masal metninin üzerinde katılımcının adı- soyadı ya da iletişim bilgilerine dair herhangi bir ibare
bulunmamalıdır.  Sadece  masal  metninin  arka  sayfasında  rumuz  belirtilecektir.  Rumuz  dışında
yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir ibare bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

*Başvuru Formu eksiksiz ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır. Aksi halde geçersiz kabul edilir.

*Masal Türkçe dilinde yazılmalı ve Türk dil kurallarına uygun olmalıdır. 4-6 yaş okul öncesi dönem 
çocuklarının anlayabileceği yalın bir dille yazılmalıdır.  

*Masallar;  Microsoft  Word  formatında  12  punto,  Times  New  Roman  yazı  karakteriyle,  5  satır
aralığıyla yazılacak ve en fazla 3 sayfa olacaktır.

*Yarışmaya gönderilecek tüm eserler masal türünün tüm özelliklerini karşılamalıdır.

Örneğin;  

I- Anlatım  kısa,  akıcı,  anlaşılır  ve  özlüdür.  Olay  örgüsü  belirgin  bir  şekilde  kısa  zaman  içinde
şekillenir. Yabancı kelimeler veya anlamayı zorlaştıracak süslü anlatımlar pek görülmez. 

II-  Tekerlemelerle başlayıp yine tekerlemelerle bitmek, masalların ayırt edici özelliğidir. 

III- Yer ve zaman belirsizdir. 

IV- Her masaldan bir öğüt, bir ders çıkarılabilir. Masalda eğiticilik esastır. Aslında yerin, kişilerin ve
zamanın hayalî olması da bundandır. Kimse rencide edilmeden insanlara ders verilir. Herkes masalın
sonunda verilen dersten kendisine düşen payı alır.



V- Tamamen hayal ürünü olan bu olaylar, olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda “olamaz” diye
bir şey yoktur. Her şey olabilir ve bunlar konu olarak işlenir. 

VI-  Duyulan geçmiş zaman (-mış) kipiyle oluşturulur. Genellikle masallarda rivayet kipleri kullanılır,
olaylar üçüncü kişi ağzıyla kaleme alınır. 

*Masal mutlaka mutlu sonla bitmelidir.

*Her yarışmacı sadece 1 (bir) masal ile başvuru yapabilir.

*Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri Türk Kültürüne uygun olmalıdır.

 *Jürinin puanlaması aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır. 

- Özgün olması: 30 PUAN

- Kurgu : 20 PUAN

- Türkçeyi doğru, etkili ve kurallarına uygun kullanma : 20 PUAN

- Sözlü kültür unsurlarımıza (tekerlemeler, yerel söyleyişler, şive) uygunluk: 10 PUAN

- Masal motiflerini güncelleyerek kullanabilme: 10 PUAN

- Okul öncesi dönem 4-6 yaş grubuna uygunluk: 10 PUAN

 

Ayrıca; 

 

*Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, olumsuz örnek oluşturabilecek
masallar yarışma dışı kalır.

*Yarışmaya katılan masallar üzerinde dil ve anlatım, yazım ve noktalama yönünden çok fazla yanlış
içeren masallar değerlendirmeden çıkarılabilir.

 

*Şartnameye uygun olmayan eserler (derlenen masallar, internet veya kitaptan alınan masallar, daha
önce dereceye girmiş masallar, argo sözcüklerden oluşan masallar) değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Son başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

*Yarışma değerlendirme komisyonu kararı kesindir, itiraz edilemez. 



*Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.

 

*Yarışmaya  gönderilen  masalların  telif  haklarının  süresiz,  bedelsiz  ve  koşulsuz  olarak  yarışmayı
düzenleyen  Edirne  Valiliği,  İl  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüğüne  geçmiş  olduğunu,  yarışmaya  eser
gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğü yarışmaya
katılan  masallar  üzerinde  süresiz  tasarruf  yetkisine  sahiptir.  Ayrıca;  yarışmaya  katılan  masalların
muhafazası  da  süresiz  ve  koşulsuz  olarak  İl  Kültür  ve  Turizm Müdürlüğüne  ait  olup,  yarışmaya
katılanlar tarafından geri istenemeyecektir. 

BAŞVURU YERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR    

EDİRNE VALİLİĞİ 

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

Deveci Han Kültür Merkezi; Vilayet Cad. 22100 Merkez/Edirne
Tel: (0284) 225 30 29 - 213 02 32

  

İLGİLİ KİŞİLER : Folklor Araştırmacısı Yıldız GÜNDOĞDU

 

Yarışmacılar başvuru formu ve kimlik fotokopileri ile kayıtlarını yaptırabilirler.

 

DEĞERLENDİRME KURULU  

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden iki personel, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul
Öncesi  Eğitimi  Anabilim  dalından  bir  akademisyen  ve   İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Türkçe
Öğretmenliği branşından iki öğretmenden oluşmaktadır.

  

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ  

Masallar  Mayıs  ayının  ikinci  haftası  içerisinde,  İl  Kültür  ve  Turizm  Müdürlüğünün  web  sayfası
(http://www.edirnekulturturizm.gov.tr)  ile  sosyal  medya  hesapları  (İnstagram:  edirnekulturturizm,
Facebook: Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Twitter : @Edirne_Kultur ) üzerinden ve yerel basın
yoluyla ilan edilecektir. 

 

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ:

 

*Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen yarışmacılar ödüllendirilecektir.

http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/

