
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

“EvdeHayatVar” YETİŞKİNLER ARASI MASAL ANLATMA YARIŞMASI 

ŞARTNAMESİ 

 

KONU 

“EvdeHayatVar” teması altında masal anlatma yarışması. 

AMACI 

İçinde yaşadığımız bu zorlu süreçte insanların hayata tutunmasını sağlamak, kriz 

görünen bu durumun fırsat tarafını yakalamasına yardımcı olmak, sosyal sorunları oluşmadan 

önlemek, bu vesile ile evdeki çocuklarımızı ekran bağımlılığından kurtarmak, ev halkı ile 

birlikte faaliyetler yaparak aile kurumunu güçlendirmekamaçlanmaktadır. 

 

 

HEDEF KİTLESİ 

Kahramanmaraş sınırları içerisinde ikamet eden 18 yaş üstündeki yetişkinler. 

 

İŞBİRLİĞİ 

 

Yarışmalar; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Söz konusu yarışmaya katılan eserler amaca uygunluk, hayal gücünü artırma, masal 

anlatma tekniğini uygulama, kompozisyon ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecektir. 

KATILIM KOŞULLARI 

1. Anlatılan masallar,  Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olmalıdır. 

2. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) masalla katılabilir. 

3. Yarışma yetişkinlerin evde çocuklara masal anlatımı şeklinde olmalıdır. 

4. Katılımcılar anlattıkları masalı en fazla 5 dakikada anlatmalıdır. Bu sebeple 5 dakikayı 

geçen masallar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Anlatılan masallar ses ve görüntü kalitesi yüksek cihazlarla kayıt altına alınmalıdır. 

6. Yarışmaya gönderilecek masalın video kaydı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

web sayfasında  https://kahramanmaras.bel.tr/   oluşturulan dijital forma yüklenecektir. 

7. Katılımcılar gönderilerine TC kimlik numarası, adı-soyadı ve iletişim bilgilerini 

yazmalıdır. 

8. Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular (doğruluk, dürüstlük, 

iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular) 

işlenmelidir. 

9. Masal mutlaka mutlu sonla bitmelidir. Masal okunarak veya ezberden anlatılmalıdır. 

Ezberden anlatım fazla puan olarak değerlendirilecektir. Yarışmada müzik, kostüm, 

dekor, slayt gösterisi kullanılabilir. 

10. Yarışmaya katılan eserler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çeşitli 

yayınlarında kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. 

https://kahramanmaras.bel.tr/


11. Komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez ve değiştirilemez. 

12. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır. 

13. Dereceye giren masallar Büyükşehir Belediyesi web sayfası ve sosyal medya 

hesaplarından yayımlanabilecektir. 

 

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 

Masallar, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 kişilik 

jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu ilk üçe giren eser ile birlikte 10 

masala da mansiyon ödülü verilecektir. 

 

YARIŞMA SÜRESİ 

03- 15 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak ve tüm kayıtlar dijital olarak 

https://kahramanmaras.bel.tr/sayfası üzerinden alınacaktır. 

ÖDÜL TÖRENİ 

Ödül töreninin yeri ve zamanı ilgililere ayrıca duyurulacaktır.  

ÖDÜLLER 

Birincilik Ödülü  : 1000 TL 

İkincilik Ödülü  : 750 TL 

Üçüncülük Ödülü  : 500 TL 

Mansiyon Ödülü  : 10 Kişiye Yedi Güzel Adam Kitap Seti (7 Kitap) 

 

Son Başvuru Tarihi  : 15 Nisan 2020 Çarşamba, Saat: 24.00 

Sonuçların Açıklanması : 20 Nisan 2020, Saat: 18.00’dehttps://tr-

tr.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras, https://twitter.com/buyuksehirkm, 

https://www.instagram.com/buyuksehirkahramanmaras/ adreslerinde açıklanacaktır. 
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