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ÇANKIRI KORGUN ORTAOKULU 

 “HAYALLERİM SESLENİYOR” 

 MASAL SESLENDİRME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

KONU 

“Hayallerim Sesleniyor” Masal Seslendirme Yarışması 

AMAÇ 

 Masallar, öğrenciler için vazgeçilmezdir. Masallar öğrencinin hoş vakit geçirmesinde önemli bir 

araçtır ama öğrenci eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına 

yardımcı olur. Öğrencinin kelime dağarcığını zenginleştirir ve öğrencilerin kavramları öğrenmelerini 

hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, öğrencide merak duygusunu uyandırır, öğrencinin neden-sonuç 

ilişkisi kurma becerisini arttırır. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere 

çözüm bulmasına yardım eder. Öğrencinin kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen “birlikte yaşayan 

insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi konular, 

öğrencileri sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması 

ise; öğrencinin görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. “Hayallerim Sesleniyor” masal yarışmasında 

öncelikle öğrencilerimizde masal okuma sevgisinin kazandırılması yanında, hayal güçlerinin gelişmesi 

ve öğrencilerimizin sosyalleşmesi amaçlanmıştır.  

YARIŞMANIN TÜRÜ 

Masal Seslendirme Yarışması 

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIMCILAR 

Masal seslendirme yarışmasına Çankırı genelindeki resmi ve özel olmak üzere ilkokul ve 

ortaokulda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir. 

MEVZUATA UYGUNLUK 

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, 

uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 633I sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta 

olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır. 

ÜCRET DURUMU 

Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir. 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan 

yapılacaktır. 
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GÖNÜLLÜLÜK 

Katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır. 

VELİ MUVAFAKATİ 

Öğrencilerin katılımlarında velisinin izni yazılı, imzalı olarak EK-1 ve Ek-2 formu ile 

alınacaktır. 

KATILIMCILARDAN İSTENENLER 

 Katılımcı öğrenci ve velisi tarafından imzalanmış “Ek-1, Başvuru Formu ve 

Taahhütname”. 

 Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “Ek-2, Veli İzin Belgesi”. 

 Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı. 

KATILIM KOŞULLARI:   

  “Hayallerim Sesleniyor “ masal seslendirme yarışmasına Çankırı İli içerisinde eğitim 

gören ilk ve ortaokul düzeyinde tüm öğrenciler katılabilir. 

 Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler Korgun Ortaokulu öğrencileri tarafından 

yazılmış olan “Hayallerim Masal” kitabından bir adet masal seçecektir. 

 Hayallerim Masal kitabının pdf formatını https://korgunoo.meb.k12.tr/    adresinden 

indirebileceklerdir. 

 Öğrencinin seslendirdiği masal; video veya ses formatında kayıt altına alınacaktır. 

 Masal seslendirmesi sırasında masalın içeriğine uygun şekilde dijital ses efektleri  (kuş 

sesi,su sesi, yürüyüş efekti vs…)kullanılabilir. 

 İlkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokullarda sınıf rehber öğretmenleri şube bazında 

ön eleme yaparak bir adet yarışmacı seçecektir. 

 Her şubeden en fazla bir öğrenci yarışmaya katılabilir. 

 Öğretmenler tarafından seçimi yapılan ses/video kaydı ile Ek-1 Başvuru Formu ve 

Taahhütname ,   Ek-2 Veli İzin Belgesi ‘nin dijital ortamda taratılmış nüshalarını 

korgunortaokul@gmail.com adresine veya  531 857 00 18 nolu telefon numarasına ait 

whatsapp / bip / telegram hesabına göndereceklerdir. 

 Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerin formları posta yolu ile kurumlardan 

istenecektir. 

 Yarışmaya başvuru 04 Ocak 2022 - 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Yarışma sonuçları 15 Nisan 2022 tarihinde Korgun Ortaokulu web sitesinde ilan 

edilecektir. 

 Yarışma sonucunda dereceye girmeye hak kazanan öğrencilerimize hediyeleri 23 

Nisan 2020 tarihinde takdim edilecektir. 

 Birinci gelen yarışmacımıza “akıllı saat” , ikinci gelen yarışmacımıza “kay kay”, 

üçüncü gelen yarışmacımıza “Kral Şakir kitap seti” hediye edilecektir. 

 Katılımcı, başvuru için gönderdiği eserin, başvuruyu yaptığı andan itibaren tüm 

hakkını Korgun Ortaokulu Müdürlüğüne devretmiş sayılır; hiçbir hak talebinde 

bulunamaz. 

https://korgunoo.meb.k12.tr/
mailto:korgunortaokul@gmail.com


3 
 

 Korgun Ortaokulu katılımcıların gönderdiği eserlerin her türlü yayın hakkına sahiptir. 

 Belgeleri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler jüri tarafından değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 Korgun Ortaokulu Müdürlüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

 

1. Başvuru Başlama Tarihi 04 Ocak 2022 

2. Başvuru Bitiş Tarihi 24 Mart 2022 

3. Başvuru Yeri  Korgun Ortaokulu Müdürlüğü 

4. Sonuçların Açıklanacağı 

Tarih 

15 Nisan 2022 

5. Ödüllerin Verileceği 

Tarih 

23 Nisan 2022 

6. Sonuçların Açıklanacağı 

Yer 

https://korgunoo.meb.k12.tr/   

7. Ödül Miktarı ile 

Özellikleri 

Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara sırasıyla akıllı saat, 

kay kay, Kral Şakir Kitap Seti hediye edilecektir. Ayrıca komisyon 

uygun gördüğü yarışmacılara özel mansiyon ödülü verebilecektir. 

8. İletişim Telefon 0 376 3431610 / 0 531 857 00 18 

9. İletişim e-posta adresi korgunortaokul@gmail.com 

10. İletişim Adresi Büyük Mahallesi Okul Sokak No 43/1 Korgun/ÇANKIRI 

11. İnternet Sayfası  https://korgunoo.meb.k12.tr/   

12. Değerlendirme 

Komisyonu 

 

 

İrem ÖRDEK Türkçe Öğretmeni 

Merve ÇAKIRCA Türkçe Öğretmeni 

Ayça KABAKCI Sınıf Öğretmeni 

Emre TÜRKER B.T. Öğretmeni 

Kadir AKKAYA Müdür Yardımcısı 

Mahmut KURNAZ Müdür Yardımcısı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korgunoo.meb.k12.tr/
mailto:korgunortaokul@gmail.com
https://korgunoo.meb.k12.tr/
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EK-1 

 

 

 

BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME 
 

 

Korgun Ortaokulu Müdürlüğü’nce  “Hayallerim Sesleniyor” masal seslendirme 

yarışması şartnamesi tarafımca okunmuş olup, Korgun Ortaokulu Müdürlüğü’nün göndermiş 

olduğum eserin yazılı ve görsel basında yayınlanması dahil tüm haklarına sahip olduğunu 

kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

   Tarih/İmza                                                                                                          Tarih/İmza                                                               

 
 

 

 Öğrenci Adı-Soyadı                                                                                                                    Veli Adı-Soyadı                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI-SOYADI 

 

 

BAŞVURU YAPILAN 

İLÇE 

 

 

OKUDUĞU OKUL 
 

 

SINIFI ŞUBE BİLGİSİ 

 
 

CEP TELEFON 

NUMARASI 

 

 

E-POSTA ADRESİ 
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EK -2 

KORGUN ORTAOKULU HAYALLERİM SESLENİYOR MASAL SESLENDİRME 

YARIŞMASI 

VELİ İZİN BELGESİ 

 

KATILIMCI ÖĞRENCİNİN;  

 

ADI VE SOYADI           : 

OKULU           : 

SINIF ŞUBE BİLGİLERİ: 

OKULUNUN BULUNDUĞU İLÇE :    

 

T. C. 

KORGUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Velisi bulunduğum  yukarıda açık kimliği yazılı ……………………………………………’in, 

Korgun Ortaokulu Müdürlüğünce  düzenlenen “Hayallerim Sesleniyor” masal seslendirme yarışması 

kapsamında yapılan faaliyette yer almasına, bu etkinliklerin ses, video vb. şekilde kayıt altına alınıp 

eğitim öğretime destek sağlamak koşuluyla sosyal paylaşım ortamlarında , okul resmi web sitesinde ve 

sosyal medya hesaplarında ,yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yayınlanmasına izin veriyor; 

yukarıda yazdığım bilgilerin doğruluğunu velisi olarak kabul ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 

 

…/… /2022 

Adı Soyadı : 

İmza  : 
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EK 3 

 

 

ÇANKIRI KORGUN ORTAOKULU “HAYALLERİM SESLENİYOR” 

 MASAL SESLENDİRME YARIŞMASI  

DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Başvuru No:  

Adı  / Soyadı : 

İlçe: 

Okulu/Şubesi 

İletişim Bilgileri: 

 

Yarışma Değerlendirme Komisyonu  Notu :  

 

 

SIRA  DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ ALDIĞI PUAN 

1 Vurgu ve Tonlama 25  

2 Duyguyu yansıtma 25  

3 Doğru nefes kullanımı 15  

4 Sözcükleri doğru telaffuz etme 15  

5 Ses tonunu ayarlama 15  

6 Belgelerin tam olması 
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ALINAN TOPLAM PUAN  

      

     

           

 

 


