ANTALYA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
MASAL YARIŞMASI ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: “MASAL MASAL MATADAR” MASAL YARIŞMASI
1.ÖDÜLÜN AMACI:
Sözlü kültür geleneğinin yaşatılması ve devam ettirilmesine yönelik yeni ve özgün metinler
yazılmasını teşvik amacıyla yerel düzeyde masal yarışması düzenleyerek Türk Edebiyatının
tarihi ve kültürel mirasını geliştirip korumak; inceleme ve araştırmayı teşvik etmek, genç
kuşaklar arasından yeni yetenekler çıkmasına vesile olmak, edebiyatımıza yeni isimler ve
eserler kazandırmak, edebiyatımızın güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamak ve okul
öncesine yönelik özgün masal yazımının yaygınlaştırılması.
2.YARIŞMANIN TÜRÜ: MASAL
3.ÖDÜLÜN KAPSAMI:
Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla belirlenen konu kapsamında lise
ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği “Masal ” türünde taslak olarak yazılacak eserleri
kapsamaktadır.
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.)
6.KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya katılacak eserler “masal” türünde olup, konu sınırlaması yoktur.
• Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir
yerde yayımlanmamış olması gerekir.
• Yarışmaya Antalya ili ve ilçelerindeki lise-üniversite öğrencileri katılabilir.
• Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır.
• Katılımcılar yarışmaya masal dalında tek eserle katılabilir.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında
yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı
bırakılacaktır.
• Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve özgeçmişi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa
koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.

• Eserlerin metin uzunluğu 6-25 sayfa ile sınırlandırılmış olup, A4 kâğıdına 12 punto times
new roman karakteri ile yazılacak ve 6 nüsha olarak gönderilecektir.
• Yarışmaya katılan eserler geri verilmeyecek, eser sahibi bu konuda hiçbir hak iddia
etmeyecek ve yarışmaya katılan eserlerin her türlü hakları Antalya Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğüne ait olacaktır.
• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekli görürse jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu
eserleri kitaplaştıracak, yayımlanacak eserler için telif ücreti ödenmeyecektir.
• Yarışma jürisinde görev alanlar ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Şartnameye uygun olarak hazırlanan eserler değerlendirmeye alınacaktır.
• Dereceye giren eserlerin açıklanması ve ödül töreni tarihi önceden bilgi vermek şartıyla
Müdürlüğümüz tarafından değiştirilebilir.
6.ESERLERİN TESLİM TARİHİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi:10 MAYIS 2018
Eserlerin son Teslim Tarihi:16 EKİM 2018
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması ve Ödül Töreni Tarihi: 21 ARALIK 2018
7.VERİLECEK ÖDÜLLER:
Yarışmada, dereceye giren ilk üç esere tüm donanımlarıyla birlikte bisiklet hediye edilecektir.
YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM:
Deniz Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 31 - Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: 0 242 247 76 60
Faks: 0 242 248 78 70
E-Posta: antalya@kulturturizm.gov.tr

