ÇORUM VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
‘MASAL DİYARI ÇORUM’ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1.YARIŞMANIN ADI: “Masal Diyarı Çorum”
2.YARIŞMANIN TÜRÜ: Masal
3.YARIŞMANIN DAYANAĞI: Kültür ve Turizm Bakanlığı III. Milli Kültür Şurası sonrası
hazırlanan eylem planının “ 12. Çocuk ve Kültür” bölümünün 6. maddesi.
4.YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
5. YARIŞMANIN AMACI Sabırlı davrananların mutlaka amacına ulaştıkları, yapılan
iyiliklerin karşılıksız kalmayacağı, zekanın çoğu zaman beden gücünden üstün olduğu
masallarla çocukların hayal dünyaları zenginleştirilirken, duygusal anlamda güçlenmeleri,
evrensel değerleri öğrenmeleri, sorunlarla baş etmeleri sağlanmaktadır. Bu anlamda sözlü
kültürümüzün önemli bir unsuru olan Türk masal geleneğinin yaşatılarak gelecek kuşaklara
aktarılması; çocuklarımızın kendi kültürel değerlerini dinleyerek büyümeleri; yeni ve özgün
metinlerle okul öncesine yönelik masal yazımının yaygınlaştırılması istenmektedir.
6.KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya katılacak eserler “masal” türünde olmalı, konusu doğruluk, dürüstlük, iyilik,
güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi evrensel değerlerin yanı sıra
Çorum’a özgü kültürel değerleri de içermeli ve okul öncesi döneme uygun olmalıdır.
• Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir
yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
• Türkçenin yazım, noktalama ve dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanacak eserlerin metin
uzunluğu en az 5 en çok 15 sayfa ile sınırlandırılmış olup A4 kâğıdına, 12 punto
büyüklüğünde, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
• Masal türünde ( konu, olay, yer, zaman, kişi ve amaç özellikleri ile ) yazılacak olan eserler ‘
serim, düğüm, çözüm’ bölümlerinden oluşmalı, ders verici olmalı ve mutlaka mutlu son ile
bitmelidir.
• Yarışmaya Çorum İl sınırları içerisinde eğitim gören ‘ortaokul ve lise’ öğrencileri katılabilir.
• Ortaokul ve Lise öğrencilerinin başvuruları kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
• Her katılımcı yalnızca bir eserle başvurabilir.

• Irk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapan, şiddet yanlısı olumsuz örnek oluşturan, milli ve manevi
değerlere zarar veren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında
yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı
bırakılacaktır.
• Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve özgeçmişi ( okul, öğrenci numarası…) ayrı bir zarfa
koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.
• Yarışmaya katılan eserler geri verilmeyecek, eser sahibi bu konuda hiçbir hak iddia
etmeyecek ve yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakları Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne ait olacaktır.
• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse yarışmaya katılan masallar üzerinde süresiz
tasarruf yetkisine sahip olup jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserleri çoğaltma ve
dağıtma hakkına sahiptir. Yarışmacı başvurusu ile hazırlamış olduğu masalın telif haklarının
süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçmiş
olduğunu kabul eder.
• Yarışma jürisinde görev alanlar ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Son Başvuru tarihinden sonra ulaşan masallar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılan masallar üzerinde gerekli görüldüğünde seçici kurul tarafından editörlük
çalışması yapılabilir; dil, anlatım, yazım ve noktala kurallarına uymayan çok fazla yanlışlık
içeren masallar değerlendirme dışı bırakılır.
• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Yarışma Seçici Kurulu Kararı kesindir itiraz edilemez.
• Şartnameye uygun olarak hazırlanan eserler değerlendirmeye alınacaktır.
• Dereceye giren eserlerin açıklanması ve ödül töreni tarihi önceden bilgi vermek şartıyla
Müdürlüğümüz tarafından değiştirilebilir.

7.ESERLERİN TESLİM TARİHİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 14 Ağustos 2018
Eserlerin son Teslim Tarihi: 26 Ekim 2018
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması ve Ödül Töreni Tarihi: 21 Aralık 2018
8. VERİLECEK ÖDÜLLER:
Yarışmada, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren ilk üç esere tam donanımlı bisiklet
hediye edilecektir.
YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM:
Adres: Gazi Caddesi Yeni Hükümet Binası 8. Kat C Blok İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
ÇORUM
Telefon: 0364 2134704
Faks: 0364 2120510
E-Posta: corum@kulturturizm.gov.tr
5. ÖDÜLÜN TARİHİ:
Ödüller, 2018 Aralık ayı içinde belirlenen bir günde tören yapılarak verilir. Müdürlük genel
programına uygun olarak gün ve ay değişikliği yapabilir. (Ödül töreni basından, sosyal
medyadan ve müdürlüğümüzün internet sitesinden duyurulur. Ayrıca yarışmacılara telefon ile
bilgi verilir.)

