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DENİZLİ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DENİZLİ MASAL YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- TEKNİK ŞARTNAMENİN KONUSU VE TANIMLAR:
03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında
gerçekleştirilen III. Milli Kültür Şurası sonucu hazırlanan “Eylem Planı”nın 12.6. numaralı
“Masal Yarışması Düzenlenmesi” eylem/hedefi kapsamında; “Okul öncesine yönelik yeni ve
özgün metinler yazılmasının teşviki amacıyla yerel düzeyde masal yarışması düzenlenmesi”
bu teknik şartnamenin konusudur.
İl Müdürlüğü: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. Yarışmanın sekretaryası İl
Müdürlüğünce yapılır.
Komisyon ve Yayın Kurulu: Denizli Masal Yarışması Komisyonudur. Konu ile ilgili
kurum ve kuruluşların ilgili uzmanları arasından seçilerek Denizli Valilik Oluru ile belirlenir.
Komisyon aynı zamanda Yayın Kuruludur.
Jüri: Denizli Masal Yarışması Jürisidir. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
dışındaki ilgili kurum ve kuruluşların ilgili uzmanları arasından seçilerek Komisyon
tarafından belirlenir.
Yarışmacı: Bu teknik şartname koşullarına uygun başvuruda bulunan masal yazarıdır.
2- MASAL YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
A- Genel Koşullar:
1- Masal metninde; yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve
içeriklere yer verilmemelidir.
2- Masal metninde; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.
3- Masal metninde; çocukların psikolojik, duygusal ve bedensel gelişimine olumsuz
etkisi olabilecek konu veya içeriklere yer verilmemelidir.
4- Denizli il sınırları içinde ikamet eden yarışmacılar “Denizli Masal Yarışması”na
katılabilirler. Yarışmacılar, Denizli ili sınırları içinde ikamet ettiklerine dair ilgili nüfus
müdürlüğünden ve muhtarlıklardan alınacak onaylı ikamet belgesini standart başvuru
dilekçesi ekinde sunacaklardır.
5- Bu teknik şartnamenin ekinde sunulan standart başvuru dilekçesini doldurup, bu
dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen yarışmacılar yarışmaya katılamazlar.
6- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir masal ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse
yarışmaya katılacak masalını değiştirebilir.
7- Masal metni en fazla 3 sayfa, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış
olarak sunulacaktır. Masal metninin başında masalın adı ve masal sonunda yazarın adı, soyadı
ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipinin tercihen Times New Roman 12 punto olması
önerilir.
8- Yarışmaya katılacak masal, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi
yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında, elektronik olarak yayımlanmış
masallar yarışmaya katılabilir.
9- Yarışmacı, yarışma sonucunda masalını istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak
yarışmacı yarışmaya katıldığı masalının İl Müdürlüğünce veya İl Müdürlüğünün işbirliği
yapacağı yerel kurumlarca yapılacak yayımlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, telif
hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile
taahhüt eder.
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B- Özel Koşullar:
1- Masal okul öncesi dönem çocuklarının anlayabileceği akıcı ve yalın Türkçe ile
yazılacaktır.
2- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün masal metinleri ile yarışmaya katılabilirler.
Ancak geleneksel masallardaki klişeleşmiş tekerleme ve dileklere yer verilebilir.
3- Yerel şive ve ağız özelliklerinin masal metninde yer alması tercih sebebidir.
4- Masal, çocukların hayal gücünü kullanmalarını ve yaratıcı düşünce geliştirmelerini
sağlayacak özellikler içermelidir.
5- Masal, çocukların olay ve durumlara farklı bakış açısı kazandırmalarına etki
etmelidir.
6- Masalın çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkısı olmalıdır.
7- Masal, çocukların duygu ve düşüncelerini geliştirilmesine etki etmelidir.
8- Masal, öğretici özellikler taşımalı ve eğitim amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
3- MASALLARIN PUANLAMA SİSTEMİ:
Masal yarışmasında puanlamayı jüri üyeleri yapar. Puanlama bu teknik şartnamenin
Masal Yarışmasına Katılım Koşulları Özel Koşullardaki kriterlerin değerlendirilmesi şeklinde
yapılır. Bu kriterler;
-Özel koşullar 1. madde kriterleri için 20 puan üzerinden,
-Özel koşullar 2. madde kriterleri için 20 puan üzerinden,
-Özel koşullar 3. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
-Özel koşullar 4. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
-Özel koşullar 5. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
-Özel koşullar 6. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
-Özel koşullar 7. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
-Özel koşullar 8. madde kriterleri için 10 puan üzerinden,
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
4- DEĞERLENDİRME KOŞULLARI ve JÜRİNİN ÇALIŞMA ESASLARI:
1- a) İkamet koşulunu taşımayan yarışmacıların masalları,
b) Bu teknik şartnamenin eki standart başvuru dilekçesine uygun olarak başvuruda
bulunmayan, dilekçede ıslak imzası olmayan ve bu dilekçedeki taahhütleri kabul etmeyen
yarışmacıların masalları,
c) Birden fazla masal ile yarışmaya katılan yarışmacıların masalları,
d) 3 sayfadan fazla, bilgisayarda yazılmamış ve A4 standart kağıda basılmamış,
masallar,
e) Masal metninin başında masalın adı ve masal sonunda yazarın adı, soyadı ve
ıslak imzası olmayan masallar,
İl Müdürlüğünce yarışmadan çıkarılır ve Jüriye iletilmez.
2- Jüri üyeleri; yarışma sonuçlanıncaya kadar jüri üyeliklerini ifşa edemezler,
yarışmacılarla; yarışma konusuyla ilgili herhangi bir diyalog içine girmez, yardım edemez,
yönlendirme yapamazlar.
3- Başvuru süresi tamamlandıktan sonra uygun masalların bir örneği yarışmacı adı
kapatılmış olarak, değerlendirme yapılmak üzere İl Müdürlüğünce, jüri üyelerine teslim edilir.
4- Jüri üyeleri, diğer jüri üyelerinden bağımsız olarak, bu teknik şartname koşullarına
göre her masal için ayrı olacak biçimde, 2019 Yılı Şubat Ayı sonuna kadar masal
değerlendirme formu doldurarak değerlendirme yaparlar.
5- 2019 Yılı Mart Ayı’nın ilk haftasında Jüri toplanır. Jüri üyelerinin masal
değerlendirme formları esas alınarak, her masal için bütün jüri üyelerinin puanları toplanarak,
jüri üye sayısına bölünerek ortalaması alınır. Ortalaması alınan puanlar jürinin ortak puanıdır.
Jüri; en yüksek puan alan masaldan en az puan alan masala göre sıralama yapar, yarışmadan
çıkarılan masalları belirler. Puan sıralamasına göre ödül verilecek yarışmacılar belirlenir. İki
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veya daha fazla masal arasında puanların eşit olması halinde jüri başkanının takdirine göre
sıralama yapılır.
6-a) Sözlü halk kültürü kapsamındaki anonim masallar, başka bir yazar tarafından
derlenmiş veya yazılmış masallar,
b) Yarışmaya katılan masal, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi
yayın araçlarıyla yayımlandığının tespiti halinde,
c) Masal Yarışmasına Katılım Koşulları, Genel Koşullarının 1., 2. ve 3. maddesinde
belirtilen yasaklara uymayan masallar,
Jüri tarafından yarışmadan çıkarılır, bu masallara puan verilmez, daha önce verilmiş
puanlar geçersiz sayılır.
7- Yayın Kurulu masal değerlendirme formunda; Masal Yarışmasına Katılım
Koşulları Özel Koşullardaki kriterlerin bütününü birlikte değerlendirilerek, ilgili masalın
yayımlanmasında kamu yarı olup olmadığı yönünde oy kullanır. Yayın Kurulunun salt
çoğunluğu ile masalın yayımlanmasında kamu yararı bulunduğuna veya bulunmadığına karar
verilir. Salt çoğunluk; oy toplamının yarısından bir fazladır. Oyların eşitliği halinde jüri
başkanının takdirine göre karar verilir. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan masallar
yayımlanabilir. Yarışmadan çıkarılan masallar yayımlanmaz.
8- Yarışma sonucunda, Jüri ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanacak; puan sıralaması
listesi ve ödüle layık görülen masal ve yarışmacılar, yayımlanmasına karar verilen masallar ve
yarışmadan çıkarılanlar, İl Müdürlüğünce, İl Müdürlüğünün web sitesinde ve ilan panosunda
yazılı olarak ilan edilir.
5- ÖDÜLLER ve MASALLARIN YAYIMLANMASI:
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak,
sırayla yarışmacılara protokole göre altı ödül verilir. Bu ödüller;
Yarışma Birincisine: 1 Cumhuriyet Altını
Yarışma İkincisine: 1 Yarım Altın
Yarışma Üçüncüsüne: 1 Çeyrek Altın
Mansiyonlar: 1. Mansiyona: 1 Gram Altın, 2. Mansiyona: 1 Gram Altın 3. Mansiyona:
1 Gram Altın
Puan sıralamasına göre yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara
ödül verilmez.
2019 Yılı Mart Ayı’nın son haftası kutlanacak Kütüphaneler Haftasında düzenlenecek
bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir.
Yarışma sonuçlandıktan sonra, Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen
masalların yayımlanması ve dağıtımı iş ve işlemleri İl Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.
Ayrıca İl Müdürlüğü web sitesinde de masallar yayımlanır.
6- YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU:
-Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, bu teknik şartnamenin ekinde
sunulan matbu standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart
başvuru dilekçesi ekinde; yarışmacı tarafından yazılan masal metni ve ikametgâh belgesi yer
alacaktır. Şahsen veya posta ile başvuruda bulunulabilinir. Islak imzalı olmayan, faks veya eposta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.
-Başvuru Yeri: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.
Adres:15 Mayıs Mahallesi 554/1 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ
Tel: 0258 264 39 71 Web Adres: www.pamukkale.gov.tr E-Posta: denizliiktm@gmail.com
-Başvuru Süresi: 28 Aralık 2018 Cuma saat: 17:00 son başvuru tarihi ve saatidir. Bu
tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile
yapılacak başvurular, son başvuru tarih ve saati dikkate alınarak gönderilmelidir.
EKLER:
1- Standart Başvuru Dilekçesi
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